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                                                                     Ziua - zâmbet fals pe faţă, 

                                                                     Noaptea şiroaie se lasă 

                                                                     Ca o ploaie, ca o aţă

                                                                     Ce destramă lumea noastră.

                                                                                                                                                     

Miremendul lac zglobiu - 

Cum şi licuricii ştiu -

Se copcește ca o zglindă.

Altă lume se preschimbă!

Iar leruxudor se vede 

Ca un poligon de veghe 

Ce aşeaptă ca-n crişlop

Să ne cuminţim de tot.
             Perijoc Florina (IXF)

Privesc cristanţa-n ochii tăi

Și dragostea se stinge.

Trântesc grav zglida-n urma mea,

Să nu mă poţi atinge.

Eu m-am făcut mender de tot,

Un mender al iubirii,

O floare aruncată-n drot,

În stisma despărţirii...

M-astup în crișlopul cel bun,

De mirmuri necurate,

Mă-nchin la ornigonul brun

Să-mi ierte din rubate.

         
      

Încercări avangardiste în limba spargă (un omagiu adus poetei Nina Cassian)

Doar vioara şi pianul

Se-acordează-n chipul tău.

Eu aştept să-mi scrii, să vii

Și să-mi spui duios: “Mai știi?...” 

Și-ai dispărut, un trob viclean

Ai dispărut din mine.

Și nici ergelul nu-i alean

De marasmine.

Iar seara, când m-așez în pat,

Arunc chiajna pe mine,

Întind privirea-n zat bogat

Și te tot chem, piatșine!
           Vasile Georgiana Denisa (IXF)

În grădina amintirii,
Într-un ornigon de lemn
Stă pitit un trob nedemn:
Jucăria miriturii.
                 Otulescu Maria (IXF) 

Ștocamaxul pescuia,
Gotroloci mulţi aduna
Și cântând de supărare
La un hievitian mare,
A momit un varotar
Și l-a prins în hașmocar.
         Constantin Adrian (IXA)

Stau în zglindă. Ce zăduf!
În cristanţă parcă văd
Berzele cum se tot duc
Spre apusul de cornuf.
Toamna strâng roade din pom,
Mendere cu puf mărunt,

Duc crișlopului neom
Și vecinului cărunt.
Vine iarna de stapod,
Chiajna iar o iau din pod
Și-un ergel, să-mi pun în spate,
Capominetele toate.
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Perijoc Florina (IXF)
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SF-URILE DOMNULUI GHEORGHE

-  Pot astfel să revoluţioneze industria... Cum cine? Păi tu n-ai fost atent la explicaţiile mele? Fii serios, 
Sebastian! Bine, la revedere!

Domnul Gheorghe închise telefonul supărat. "Ce nepot mai am și eu!", își spuse, în timp ce se îndrepta 
spre bucătărie.

   Era un domn în vârstă. De aceea uita mereu să își ia medicamentele și câteodată își regăsea ochelarii 
pe nas după lungi căutări. În tinereţea sa fusese scriitor de povestiri SF. Acesta era probabil motivul pentru care 
amesteca adeseori realitatea cu o lume a sa, imaginară. El însă avea o altă teorie. "Îţi spun, sincer, extratereștrii 
ăia m-au otrăvit cu ceva în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Zău, Sebastian! Ei, nu vorbesc prostii.Vezi 
că ești cam impertinent!". Acestea erau cuvintele pe care i le repeta mereu nepotului său. Era singurul care îl 
mai asculta și singurul care mai spera să nu-și fi pierdut de tot minţile. Mama lui avea și ea o ipoteză: "Bunicul a 
îmbătrânit. Pe oamenii mai în vârstă îi pot afecta diverse boli mintale. Posibil să sufere de o ușoară formă de 
Parkinson." "Mamă, nu suferă de nicio boală. A scris multe SF-uri. Acum trăiește blocat într-un univers al lui, atâta 
tot!" 

În zadar încerca Sebastian să își convingă mama. Era hotărâtă să-l trimită pe bătrân la un azil.
-Tulai, Doamne! Sebastian, ce-i cu povestea asta? Eu n-am nevoie de niciun azil!
- Dar nu îţi place? Am scris-o azi, în pauza dintre latină și economie. Crezusem că o să râzi, spuse 

dezamăgit.
   - Eu n-am nevoie de azil, zise bătrânul, 

ridicându-se de pe canapea.
- Știu. E o poveste.

   - Bine, m-am liniștit. Mă duc să-mi aduc 
ochelarii, să o citesc și eu.

- Bunicule, sunt pe nas.
   - Nu tu! Ochelarii, zise bătrânul, iritat de 

replica băiatului.
- Da, sunt pe nas!

Bătrânul își dădu o palmă peste frunte, obser-
vând ochelarii.

   - A, ia uite-i! Erau peste ochii mei. 
Doamne, m-ai ameţit de cap, Sebastian! 
                                                                                                                         

                                     Chiţu Ana-Maria (VIIIA)

    DIALOGURI... CHIMICE
 

- Vezi că se PLATINĂ ibricul pe foc! strigă 
domnul Rică.

   - Da, tată, am văzut, zise Amelia. Și se spu-
ne "se clatină", nu "se platină"!

   - Ei, am îmbătrânit și eu acum, ce să faci...
Toată viaţa mi-am petrecut-o alături de elemen-
tele chimice. Mi-au rămas în minte.

   - Știu, știu, zise fata turnând apa fiartă în 
cană. Ai fost mereu preocupat de chimie și ţi-ai 
dedicat viaţa acestui domeniu.

   - Hai că mă duc să-l sun pe IOD până faci 
tu cafeaua. Să aflu ce a făcut Manchester cu 
Arsenal aseară.
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- Ion, îl corectă ea.
Bătrânul nu o băgă in seamă și se îndreptă spre telefon. "Alo, ce faci măi IODULE?  Și copiii? Bine, 

sănătoși? A, păi știam eu că a câștigat  Arsenal.  N-aveam niciun DUBNIU.  Bine, hai că închid.  Vine factura 
mare. La revedere!”

 - I-auzi, a bătut Arsenal! Aiiiii, ce mă bucur, zise acesta luând o gură zdravănă de cafea.
          - Tată, nu am pus zahăr, încercă Amelia să-l avertizeze.
          - Aoleuuu... măi fată, mă folosești pe post de COBALT de experimente?  Cafeaua asta are un gust

foarte STANIU,  spuse  tușind.
            - O voi îndulci, apoi mă voi duce până la magazin să trag la xerox o foaie importantă.
           - Dar ce-i cu graba asta? Nu aveam și noi un XENON?
     - Nu, aceea este o imprimantă. Voi veni repede, promit! Până mă întorc tu să mănânci omleta.

   - A, păi nu vreau omletă. Lasă că mănânc BISMUIŢI.
                                                                                                                                                Chiţu Ana-Maria (VIIIA)

                                                                          
                                                                                  CARTEA LAUREI (fragment de roman)

                        Capitolul I. NOIEMBRIE

  i mei depun actele pentru divorţ. De două luni a  A
început școala, iar clasa a zecea nu e cine știe ce…

  Dimineaţă am primit cea mai bună veste din ultimele 

câteva luni: nu trebuie să merg azi la școală.

  Până după-amiază am stat în sufragerie cu tata, căci cu 

el am rămas, și ne-am uitat la fotbal. Am tresărit puţin, când am 

auzit telefonul.

  - Alo!

  - Laura, trebuie să vorbim despre ceva. 

  Era Mara, prietena mea cea mai bună. Părea important, 

așa că m-am dus în bucătărie, ca să vorbesc cu ea.

  - Spune!

  - Știi clasa profei de română? 

  - A doamnei Ionescu? Da, ce-i cu ea? 

  - Marius, cel din clasa doamnei, ne-a invitat la cabana 

familiei lui, la munte și…

  - Marius? 

  - Da, fratele lui Josh. Deci vii? E în ultimul weekend din lună! 

Nu știam ce să îi răspund…Joshua nu era nimic altceva decât un băiat popular și arogant din școală. Am stat 

ceva timp pe gânduri.

  - LARA! Strigă la mine supărată.

  - Scuze… da, merg să îl întreb pe tata.Te sun după…

Nu voiam să merg... Dar Mara era singura mea prietenă. Poate că trebuia să fac un compromis.

Când am ajuns din nou în sufragerie, tata m-a întrebat dacă e totul în regulă.

  - Da, i-am răspuns, doar voiam să te întreb: pot să merg cu Mara și cu niște... amici la cabana lor de la 

munte, la sfârșitul lunii?

  - Sigur, ce amici mai exact? Intreabă tata suspicios.

  - Marius și Joshua, zic eu precaută.

Tata s-a luminat la faţă. Lucrase cu părinţii lui Josh în tinereţe și credea că trebuie să stau mai mult pe 

lângă ei. Spunea că Josh și Marius sunt o influenţă bună.

            - Du-te atunci! zise el fericit.



 Capitolul 2. PLIMBAREA

  eara, când m-am dus la culcare, mă asaltau zeci de gânduri. Apoi l-am visat. Era perfect... La școală i-S
am căutat privirea. Era cu Mara. Prima dată am observat-o doar pe ea, dar când a sunat clopoţelul, lam zărit... 

M-am făcut că nu-l văd.

  - Ce citești? Eliade? 

  - Da, zâmbi Mara. Romanul adolescentului miop. 

           Citisem de multe ori cartea. Uneori mă regăseam printre personaje...

           Eram o elevă conștincioasă... când  voiam.  Aveam și momente în care îmi doream să plec de la ore, sau 

pur și simplu, să nu mă obosesc. Dar știam că nu vreau să îl dezamăgesc pe tata. Îi era destul de greu oricum, 

după divorţ. Încercam să îl ajut.

  Fară să îmi dau seama, ora trecu, și clopoţelul sună din toţi rărunchii. Am sărit involuntar de pe scaun.

  - Bună! spune o voce din spatele meu. Laura, corect?

  - Mi se spune Lara, i-am zis, apoi am tăcut brusc.  

- Eu sunt Josh. Am fost în aceeași echipă la proiectul de la engleză, corect?

  Iși amintea? Sau mai corect, observase? 

  - Da, așa e...

  - Hei, Josh! M-a întrerupt Mara, observând că 

mă bâlbâiam. 

  -Hei, puștoaico! râse Josh, apoi batu pumnul 

cu prietena mea.

  Eu tăceam. De când erau ei amici?

  - Ne vedem mâine, da? spuse Mara, după puţin 

timp.

  - Stai, mai avem biologie! i-am  spus, precipi-

tată. 

 Josh privea scena, dar nu spunea nimic.

- Eu nu vin... zise Mara încet.

 Prietena mea chiulește? De când? Cu cine? 

Am dat dezaprobator din cap, apoi am pornit în liniște cu Joshua spre laboratorul de biologie. Mă uitam 

din când în când la el. Zâmbea. 

- Bună ziua! Astăzi vom descoperi împreună ce grupă sanguină are fiecare! spuse profesorul. Sper că aţi 

adus acordul părinţilor!
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M-am dus în camera mea ca să o sun pe Mara. Când am ajuns în capul scărilor ce scârţâiau, suna ea.

       - Nu-i așa că vii? 

  - Da..tocmai am ajuns în cameră. Cum ai...

Nu a ascultat întrebarea și a început să îmi spună ce haine voia să își ia. Mă gândeam cum să discutăm 

despre...Josh. Nu știam dacă vreau să îl văd, dar eram sigură că voiam să îi aud vocea...Era complicat. Nu știam 

ce simt.

  -...Și rochia mea albastră merge cu niște pantofi negri...poate îmi împrumuţi tu ghetuţele tale... Laura?! 

Măcar mă asculţi?   

- Normal, i-am spus absentă, îţi dau jacheta când vrei tu! 

  - Ghetele, Laura, spuse Mara râzând. Ce e cu tine? Te-ai îndrăgostit?

  - Nu știu...

Chiar nu aveam habar ce se întâmpla cu mine. Sau cu cei din jurul meu. Era o nebunie curată.

Următoarea zi, la școală, aveam de gând să discut cu ea despre toate tulburările din ultima vreme. Până 

la urmă suntem prietene...ar tebui să mă asculte....



 Colegii mei se amuzau, în timp ce se înţepau cu acele primite.

 În momentul în care Josh a deschis punguţa cu instrumentele necesare pentru experiment, s-a uitat la 

mine și a văzut că priveam lung la ac.

  - Ești în regulă? mă întreabă aproape șoptit.

  - Da... i-am spus, uitându-mă în ochii lui galben-căprui.

 Îmi zâmbi ștrengărește. Inima începu să îmi bată într-un ritm alert. Ce se întâmpla cu mine?

- Dă-mi voie să te ajut, zise, parcă după o veșnicie.

 Îmi luă mâna, a lui era rece ca gheaţa. I-am strâns-o involuntar, ca să i-o încălzesc. El a închis ochii. Când 

mi-am dat seama de ce făceam, am tras repede mâinile rușinată.

- Scuze..., am spus, cu privirea în pământ.

 Josh îmi zâmbi pentru o secundă, apoi, când am vrut să mă înţep cu acul, s-a sunat de ieșire. El dispăruse 

fără să zică nimic, iar eu l-am căutat cu privirea pe holuluri.

- Normal că a plecat, mi-am spus.

 Apoi l-am văzut vizavi de liceu. Mi-a făcut semn să vin spre el. N-am ezitat.

  - Vii la o plimbare, Laura? 

  - Ăăă...sigur.

 Da. Mă plimbam cu Joshua. Prin centru. Nu era nimeni pe stradă sau nu vedeam eu pe nimeni? Deodată am 

simţit că mă lovește ceva și devin lichidă. Am apucat doar să mă întreb, cu jumătate de gând: “Ce se întâmplă?”

                                                                (va urma)

                                                                                                                                             Ichim Oana Andreea (VIIIA)

                              MAI BINE O IUBIRE PIERDUTĂ DECÂT UNA NEȘTIUTĂ

Și praful se așternuse pe teancul de bancnote puse pe birou. Erau așezate după valoare, vechime sau 

culoare. Stăteau acolo de câteva săptămâni. Cine a zis că banii aduc fericirea?

Dar ea nu venea. Nu mai venea. Se dusese cu tot sufletul lui, destrămată, refuzând să creadă în adevăr. 

Banii nu se clinteau. Rămâneau acolo neatingându-i nici măcar o dată. Și-a jurat că fericirea îi va fi adusă 

DOAR DE EA. Că-și va recăpăta zâmbetul doar privindu-l pe al ei. Însă fericirea întârzia. Se tot lăsa așteptată.

 Nu înţelegea cu ce a greșit. I-a oferit totul, nu și timp, nu și suficientă atenţie. A luptat o viaţă pentru bani și a 

pierdut ceea ce destinul știa că are nevoie: DRAGOSTEA. 

        A trecut  mult  timp de atunci,  de când omul puternic a devenit depen-

dent  de femeia  aceea.  Se ostoia  spunându-și:  Mai bine o iubire  pierdută 

decât una neștiută.

Ei, da, acea ea sunt EU. 

 Încă ţin minte ultima conversaţie. Zâmbeam și l-am întrebat "M-ai min-

ţit vreodată?"

- Nu! Niciodată, mi-a spus hotărât.

-Ba da! 

-Când? 

-Chiar acum...spunându-mi că nu m-ai minţit niciodată. 
 Îl  priveam adânc în ochi,  iar  el și-a lăsat privirea în pământ.  Încercam 

să-i citesc pe buze.  Îi tremurau la fel ca mâinile  și respira de parcă  avea  un 
nod în gât.  Știa că am dreptate.  Știa că știu.  Am preferat să tac. Mă durea ta-
re,  dar nu puteam rămâne în viaţa unui bărbat care credea că banii erau mai 
presus de fericirea mea, a noastră. Și nu-mi doream multe. Mi-l doream pe el. 
Să-l simt cum respiră noaptea în pieptul meu. 
                                                                                                                                         Vasile Georgiana Denisa (IXF) 
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Nesemnificativ

Auzeam ecoul timpanului – o șoaptă inutilă, prea timidă. Un zumzăit ce se pierde pe drum. Așa era: o șoaptă. 
Plimbată ca o bârfă, încet. Pierise în cuvintele celorlalţi, gustând din neadevărurile sale, până la comă.  

Pastilă nu există, la fel ca speranţa despre care se spune că moare ultima, însă nu despre persoane puternice este 
vorba, ci despre praful suflat de vânt, căruia îi e prea frică să devină rigid, să se opună furtunii. Miracole sunt, dar rar. Nu 
trăim în basme. Ci în realitate – crudă, când îi privești nonculorile. Nu mai avem puterea de a percepe distilarea 
sentimentelor, așa cum o șoaptă poate să o facă. O auzim așa cum vrem, îi controlăm ecourile... Până se pierde cu totul, ca o 
adiere.

Nesemnificativ.                                                                                                                              Mareș Andrei Alexandru (VIIIA)

O POVESTE CU BUNICI

- Bunico, bunico!
- Dragii mei...
- Bunico, ne mai spui povestea?
- Ce poveste?
- Povestea. . .
- Aaa... Bine, scumpii mei.

   În timp ce bunica își dregea glasul, din 
camera  alăturată vine bunicul.

- Copii, ce faceţi aici?Aţi spus că mă veţi 
ajuta să pregătesc grădina pentru iarnă.

- Mă pregăteam să le spun povestea.
- Ce poveste?
- Ei, știi tu... povestea.
- Ooo... Am înţeles.
- Stai și tu cu noi, bunicule!
- Aș vrea, dar nu pot. Am treabă.

    Din bucătărie se aude vocea mamei: 
-Tată, când termini treaba să bagi ghivecele în casă! Off... Gerul ăsta ne-a luat pe nepregătite!
- Eh, aș putea să mai iau o pauză, a zis bunicul râzând.
- Copii, mă ajutaţi să împodobesc bradul? a întrebat tatăl.
- Am putea să mai amânăm puţin povestea, a zis bunica de parcă le-a citit gândurile micuţilor.
- Biiiine! și au fugit spre brad. Hmm... globul îngeraș ar sta bine aici... mmm... ba nu, aici. Perfect! murmurau 

copiii.
- V-aţi făcut temele?
- Nu, mami...au spus cei doi lăsând capul în jos.
- Eee... lasă copiii în pace! Sunt și ei în vacanţă, a zis bunica.
- Am făcut prăjituri! a adăugat mama.
- Haideţi să aprindem beculeţele din brad!
- Ce frumos!
- Bine. Este toată lumea? Așa... Să începem:
A fost odată un om rău, foarte rău. Nu îi plăcea să zâmbească. Nu avea copii, nu avea rude, nici prieteni. Era complet 

singur. Poate de aceea spunea că sărbătorile sunt triste. Nimeni nu îl putea convinge să se răzgândească. Chiar dacă era așa 
rău, în sinea își spunea: “Ce n-aș da să petrec și eu Crăciunul cu cineva”...  Era un vis tainic. Dar nimeni nu-l voia prin 
preajmă.

- Este prea rău!
- Prea îngâmfat!
- Distruge spiritul sărbătorilor!
În ziua de Ajun (vedeţi, micuţii mei, el lucra chiar și de Crăciun), când se întorcea de la locul de muncă, a găsit un 

căţeluș. Era singur. Nu părea să aibă stăpâni, așa că l-a luat acasă.
I-a luat jucării, mâncare, tot ce era necesar. În scurt timp, au devenit buni prieteni. Se pare că acel căţeluș a reușit să îi 

topească inima de gheaţă, l-a făcut mai bun. Acest animal a putut...
- Uite, bunico! Ninge!
- Într-o zi voi termina povestea asta...

                                                                                                   Voinea Rebecca-Ligia (VIB)
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prof. Dora Lazăr -  Despre teatru, firește

Pentru a nu se sfârși visul... 

(Amintiri, I)

          Când am început să fac teatru 

școlar, cu liceenii anului 1995, erau 

vremuri de... haiducie. La primul festival 

la care am participat - actualul ” Jos pălăria 

” al Teatrului de Comedie, căruia domnul 

George Mihăiţă nu-i dăduse încă acest 

nume - nici nu ni se solicita pe fișa de 

înscriere timpul;  așa că,  din 

” Jocul de-a vacanţa ” al lui Sebastian - 2 

ore și 40 de minute - am tăiat numai 20 de 

minute. Repetiţiile aveau loc mai ales 

noaptea, după cursurile de seral, care se 

terminau după 22, în fosta sală de sport, 

care avea un fel de scenă în dreptul 

coșului de baschet... Nu simţeam frigul, 

nici timpul... Prima trupă a fost fabuloasă: 

am l ucrat  profesionist,  fără  invocarea

tezelor sau testelor sau imposibilităţii de a participa la repetiţii că se pleacă nu știu unde... Cu două zile înainte 

de reprezentaţie, cea care juca rolul Călătoarei a făcut varicelă - era primăvară, la Începutul lui mai... Am găsit 

soluţia rapidă ca Bogoiu să preia și rolul ei - oricum, după atâtea luni de repetiţie, toţi actorii știau toate rolurile. 

Pentru că Bogoiu și Călătoarea sunt prezenţi concomitent în faimoasa scenă când cei prezenţi în pensiune se 

prefac nebuni pentru a-i alunga pe călătorii clandestini, i-am pus cu agrafe o jumătate de perucă feminină, 

urmând ca pentru fiecare replică să arate spectatorilor, din profil, personajul adecvat... (Era să fac atac de cord, 

când l-am văzut pe Flavius Aldea, elevul-actor, tuns în ziua reprezentaţiei, dar a suportat cu stoicism prinderea 

perucii pe partea Călătoarei.

       Și a venit ziua... Președintele Juriului, Alexandru Tocilescu! În juriu mai erau Rodica Tapalagă (Dumnezeu s-

o odihnească, mare actriţă, pe nedrept aproape uitată azi!), Rodica Negrea, Ioana Bogdan (Directorul 

Televiziunii Române, pe vremea aceea), George Mihăiţă. Mergea bine - se auzeau râsetele și chiar aplauze la 

scenele mai importante; încercam, cu răsuflarea tăiată să simt vibraţia sălii din arlechinul întâi, unde mă aflam - 

azi, nu mai stau în culise, de obicei, căci nu vreau să dublez emoţiile actorilor cu ale mele... După o oră, vine în 

culise George Mihăiţă, mă îmbrăţișează și-mi spune: ” Nu pot să-ţi spun dacă / ce premiu ia spectacolul tău, dar 

nu l-am mai auzit pe Toca (Alexandru Tocilescu, n.r.) râzând așa de multă vreme. E bolnav, însă, trebuie să plece 

la dializă și, ca președinte al Juriului, ar vrea să vadă toate spectacolele. Așa că, te rog, spune-i mașinistului când 

să lase cortina...” Mi-au ţâșnit lacrimile instantaneu și i-am zis că, dacă i se pare că spectacolul e plictisitor, să 

lase cortina când crede de cuviinţă, că eu nu pot să le fac asta copiilor și nici nu-i pot anunţa... După plecarea 

domnului Mihăiţă, am început să mă gândesc, cu mintea febrilă și cu obrajii în flăcări, cum să fac să nu se vadă 

din sală că o să întrerup ”povestea ” și, mai ales, cum să plasez scena călătorilor... L-am prins pe Flavius în culise, 

i-am înfipt agrafele în perucă și i-am spus ce are de făcut, căci toţi actorii vor pricepe... Am luat legătura cu 

sunetistul - în vremurile acelea încă se mai vorbea la cabinele de sunet și de lumini printr-un furtun, nu prin 

telefoane mobile - și am pregătit, astfel, scena tare dinspre sfârșitul piesei...

           Când lacrimile mi se uscaseră, m-am pomenit în culise și cu Toca... (Peste ani, când am devenit invitaţii 

permanenţi ai festivalului, George Mihăiţă mi-a povestit cum a făcut ochii cât cepele domnul Tocilescu la 

aflarea veștii că regizorea aia tânără a trupei ” Dor fără saţiu ” nu vrea să lase cortina, zice s-o lăsăm noi...). 

Lacrimile mele au izbucnit din nou, cunoșteau drumul, fiind însoţite de un tremur ciudat al bărbiei... !” La ce 

clasă ai terminat, căprioaro? ”- mă întreabă unul dintre cei mai preţuiţi regizori ai teatrului românesc. Nu-s în 



Despre teatru, firește - Acrostih în limba engleză                                  

stare să zic nimic, încerc să-mi opresc cu mâna bărbia. ” Aaaa, ai făcut actorie, nu regie. La cine ai terminat? ” Cu 

inconștienţa tinereţii, îi spun: ” La Doamna Antoaneta Tănăsescu, adică ne-a fost îndrumător de an...”. Toca 

izbucnește în râs: ” O cunosc pe Toni, dar credeam că ai făcut regie, nu Litere. Te rog mult, trebuie să ajung la 

dializă, trage cortina, după primele cinci minute, mi-am dat seama că-i un spectacol foarte bun.” Cu aceeași 

inconștienţă, l-am rugat să mă mai lase 10 minute. (Știam timpii fiecărei scene și în 10 minute m-aș fi încadrat 

cu finalul, căruia îi găsisem și o variantă scurtă,  să reduc din patetismul scenei  între  Ștefan  Valeriu și Corina.  

Le-am șoptit actorilor:

Finalul scurt ” și am arătat, astfel, un spectacol închegat. Ba, rememorând azi, îmi dau seama că acest accident a 

fost în beneficiul spectacolului...

         Spectacolul trupei de teatru ” Dor fără saţiu ” a Liceului Teoretic ” Dimitrie Bolintineanu ” a primit atunci, la 

prima ediţie: Premiul pentru Cel mai bun rol principal masculine - Flavius Aldea, Premiul pentru Cea mai bună 

Regie și...Trofeul Festivalului. (Peste 10 ani, același festival, cu un Juriu prezidat de Horaţiu Mălăele, avea să 

creeze pentru noi, Trofeul ” Jos pălăria- junior ”, căci ne-am prezentat cu trupa de gimnaziu - și festivalul e pentru 

liceeni -, pentru spectacolul ” La Lilieci, raiul florilor ”, după Marin Sorescu). Era primul festival la care participam 

și luaserăm Trofeul. Încercam să-i ţin cu picioarele pe pământ pe copii, să le amintesc ceea ce le spusesem 

mereu - că nu pentru premii jucăm, care-s subiective... Claude Lelouch, cineastul francez mărturisea că nu a în 

văţat niciodată din succese, ci numai din eșecuri... Era greu să îi păstrez în matca modestiei, când primeam 

atâtea aprecieri. Am primit și o excursie la munte, Tele 7 abc ne-a invitat la o emisiune în direct. Începuse 

drumul minunat și greu al unei trupe apărute pentru a continua o poveste care debutase cu vreo 7 ani în urmă, 

când eram liceană, într-a zecea, și când montasem primul meu spectacol. Pentru a nu se sfârși visul, cum zicea 

Sebastian.

Prof. Chimirea Daniela 
 

Life in Peace and Harmony 
 

 

Flamingo has white or pink feathers 

“ t's a fine day today” the crickets say I

Geese, seagulls, egrets are gliding 

Hazel hens, moor hens, pelicans, all live in this paradise. 

The Sun dial strikes ten minutes to two. 

In summer we can enjoy staying in the Danube Delta. 

Neither a nest nor a den can birds and crickets build in winter 

Grown-ups, teenagers ought to shield against the bad weather. 

 

During the summer solstice 

Rich is the Delta with nice water-lilies 

Around an area full of sugar-beet and bees 

 Guests must protect this gorgeous land 

Of course: the tourists, the ecologists, the fisherman, the tobacconists 

Nobody is permitted to trouble this terrestrial and aquatic 

Space of rich Romania's glorious, immortal ecosystem. 

�



Cuvinte potrivite.  Cronică literară

În (doar) 42 de e-mailuri și un jurnal-epilog “se trăiește” Miercurea 

strâmbă a profesorului NICOLAE I. NICOLAE. Sau (în) Iubirile ratate ale 

lui Remus Alb…
Mizând pe forţa unui mit de a dilata vremuri și “vremi” (sau de-a se 

face, la nevoie, metaforă), autorul  romanului de la Tracus Arte (2015) 
pune, sub zodia “Păresimilor”, nu doar  niște “iubiri ratate”, ci un întreg 
destin. Căci pesonajul Remus, în care se întrezăresc graniţe șubrede 
dintre aievea și imaginar, se recompune, treptat, într-o manieră 
epistolară de secol XXI (online!). “Părţile” cărţii (Cristina și Mirela) sunt, 
ce-i drept, despre dragoste și despre convulsiile ei ucigătoare. Pagini 
splendide, cu trăiri eliadești, camilpetresciene, holbaniene… Și din care 
ţâșnesc, mai în aproape sau mai în demult, zeci de alte gânduri cu miez 
evocator. Ca niște acolade încăpătoare ale vieţii.

Povestea Cristinei aduce, în planuri secunde, amintiri dintr-o 
copilărie și o     adolescenţă  tulburate  de istoria anilor '50:  fiul unui  
intelectual  (fostul asistent al lui Gusti), ajuns căruţaș în regimul dejist, 
rememorează evacuarea 

forţată a familiei și stigmatul celor cu domiciliu obligatoriu, o călătorie cu tatăl, sub “o sfoară  de  ploaie”,  prima  
arestare a  acestuia,  urmată de o dispariţie misterioasă (pentru doi ani) și, mai târziu, de vestea, ca un trăsnet, a 
morţii la Canal; nedreptatea de a nu fi fost făcut pionier, bătaia cu un coleg, chermesele din liceu, prima 
experienţă erotică, exmatricularea din facultate și reînmatricularea, în același ani, graţie unei “fantomatice” 
Ligia; atmosfera universitară, dominată de figura lui G. Călinescu, cele patru zile kafkiene din arestul miliţiei, 
frica permanentă de a nu i se descoperi “dosarul prost”… 

“Mirela” se suprapune unei epoci mai blânde – a trecerii de la “dejism” la “ceaușism”. Poate de aceea o 
găsesc mai puţin dramatică. Sau poate pentru că, în acești ani, Remus nu mai e atât de vulnerabil la frica de a nu 
i se născoci vini. De a nu fi iar descoperit drept “copilul tatălui său”. Vremea și tristeţile din urmă îl învaţă să fie 
mai prudent și mai puternic (v. episodul când evită un dialog liber cu propriii elevi sau înfruntarea securistului, 
într-o ședinţă stupidă de “cercetare ideologică”!). În pofida săptămânilor de primăvară, pe care le trăiește “cu 
toate revoltele în interior” (după vestea îngrădirii abuzive a unor proiecte editoriale), îl socotesc pe (deja) 
profesorul Remus Alb mai puţin fragil, mai călit, parcă, atât în “dragoste”, cât și în “războiul” cu împrejurările 
social-politice care îl urmăresc ca un blestem.

Am optat pentru un intermezzo mai larg, ocolind, cu bună știinţă, sevele tari ale cărţii: “iubirile ratate ale 
lui Remus Alb”. Spovedania lor pornește dintr-un artificiu de compoziţie: vizita inopinată a Sabinei (fata Mirelei), 
care-și revendică paternitatea. Așadar, o intrigă banală stârnește corespondenţa cu această tânără (impropriu 
spus “corespondenţă”, pentru că emailurile străbat un singur văzduh, cel dinspre România către statul 
american), într-o strădanie terapeutică de limpezire a sinelui. De exorcizare a “demonilor” dintr-o ”Miercure 
strâmbă”…

 Așadar,  am amânat  (re)întâlnirea  cu  aceste  povești  nu  doar  de  teama  că  aș  nesocoti  părţi  
importante  din angrenajul devenirii lui Remus Alb, ci și pentru că ambele “iubiri ratate” mi-au dat așa o 
senzaţie a inefabilului… M-au retrimis “înăuntrul” unei poezii cu sensuri eterice, pe care riști să o mutilezi 
demontând-o cu vreun raţionament didactic. 

�Că Remus iubește două femei care îl părăsesc din motive (aparent) diferite, dar la fel de neașteptat e ceva 
cât se poate de cotidian. Modul în care autorul percepe suferinţa erotică rivalizează însă cu pagini grele de 
literatură. Domnul Nicolae I. Nicolae convinge și un netrăitor al vidului dureros, al scindării sufletești în urma 
unor atare experienţe. 

Cartea Domniei Sale nu e doar mărturisirea unui bărbat matur, inteligent, capabil de autoscopii adânci, ci 
și a celor două eroine. Autorul rezonează impecabil cu sufletul feminin. Cristina și Mirela sunt “făpturi” lirice / 
liricizate  prin  excepţionalitatea  simţirii  -  e  atâta  poezie  în  scrisorile primeia,  atâta duios  în  
manifestările  

prof. Elena Ruxandra Petre - Iubiri ratate într-o Miercure strâmbă



ambelor! Însă nu dau niciun moment senzaţia de fals, de abur risipit după săvârșirea ultimei pagini. Iar plecarea 

lor, definitivă și brutală, curajul dureros de a destrăma “mitul perechii edenice” le (re)confirmă autenticitatea.
Am citit “Miercurea strâmbă” din două suflări nocturne. Câte una pentru fiecare poveste. Fără teama unui  

ton prea didactic-livresc (este, doar, romanul unui profesor!). Mi-a risipit-o, dacă va fi fost cât de puţină, primul 
“email”. Toată cartea asta ţesută dintr-un “online” literar mi-a dat așa o bucurie, o înţelegere a și pentru multe 
din cele ce se-adună într-o viaţă... 

Bunăoară, din “Miercurea” domnului Nicolae I. Nicolae am aflat că numai când “aerul nu tremură” poţi 
cuprinde zările.  Că, în zile de taină, ai “senzaţia acută a unui timp și a unui pământ în nemișcare”. Că o “lună 
subţire” poate da valurilor “alunecări albicioase”. Sau că…                                                                                                        

                                                                                                  
                                                                                  (recenzie publicată și pe site-ul AGENȚIEI DE CARTE, 15 dec. 2015                                       

 

            Pagina de

             I.10 LEGENDE în “cuvinte potrivite”. Temele acestei ediţii: MAMA, PĂDUREA, DASCĂLUL, LITERA

1. dată, demult, lumea era plină doar de O
copii, şi singurii părinţi, Soarele și Luna, se întâlneau 
doar la trecerea dintre noapte şi zi. Numai lor, pe 
vremea aceea, toţi copiii îşi mărturiseau nevoile, 
numai lor le cereau dragoste. Iar Soarele și Luna parcă 
nu mai făceau faţă cu atâţia copii. Deşi le transmiteau 
toată iubirea lor, copiii simţeau că nu le e de ajuns, 
aveau mai multă nevoie de afecţiune.

Așa le-a venit aștrilor ideea de a crea o fiinţă 
care să le ofere tot ce au nevoie copiilor pentru a  le 
umple golul din suflet. 

Din acea zi, fiecare simţea că aparţine cuiva, 
unei singure făpturi. Din acea zi, toţi copiii au început 
să zâmbească şi să facă doar lucruri bune pentru a-şi 
bucura  şi  a-şi  face  fiecare  MAMA.  Și tot de atunci, 
de bucurie că au creat o lume perfectă datorită ivirii MAMEI pe tărâmul fratelui lor, Pământul, Soarele și Luna și-au 
sporit strălucirea.   (Perijoc Florina - IXF) 

 2. e spune a existat odată o mamă pentru toţi copiii, iar aceasta îi iubea în mod egal. Într-o zi, a fost omorâtă S
cu o ţeapă direct în inimă, în timp ce-și îmbrăţișa fiul care o iubea cel mai mult. El nu a suportat durerea acestei 
pierderi și s-a sinucis. Ajuns la Dumnezeu, a fost întrebat:

- De ce ai făcut asta? 
Mama însemna pentru mine totul. Fără ea nu mai exista nimic – nici gustul apei, nici lumea soarelui, nici 

aerul. Te rog, Doamne, adu-o înapoi!
Auzind aceste vorbe, Dumnezeu i-a înviat pe amândoi și a făcut pentru fiecare copil o MAMĂ. 

          (Ţone Vanessa - XIF)

3.  fost odată un om cu o casă din lemn. Alţii aveau case de diamant. Pe vremea aceea, lemnul era mai A
important decât diamantul.  De aceea,  omul râdea de semenii lui.  Când  Dumnezeu a văzut asta,  a creat o armată  de
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copaci care s-au răspândit în toată  lumea și a făcut diamantul mai valoros. Astfel, omul respectiv a devenit batjocura 

celorlalţi. De rușine, s-a transformat într-o pasăre și a fugit în PĂDUREA abia ivită. În prezent, casa lui se poate vedea 

în găurile din lemn. (Pătrănescu Răzvan Andrei - VC)

4. umnezeu locuiește în al nouălea cer. În primul, a trimis îngerii păzitori ai copiilor. Unul dintre ei, Silvius, D
avea grijă de un bebeluș care dormea întruna. Așa că îngerașul avea destul timp pentru ceilalţi prieteni păzitori. 

Într-o zi, Silvius și alţi îngerași săreau din nor în nor, juzându-se “Sticluţa cu seminţe”. O ţinea în mână, ca s-o 
păzească de adversari. Îi mai trebuia un minut, dar neastâmpăratul Carlos l-a făcut să o scape. Sticluţa s-a rostogolit 
până la marginea norului și... Abracadabra!... a căzut!

- Ups! spuseră toţi.
- Vai, nu se poate! Rosti Silvius speriat. Știţi ce zi e azi? 
- Ăăă... e ziua ta? răspunseră toţi, cu nedumerire.
- Nu... Ziua mea a fost acum o lună. Azi se împlinesc o sută de ani de la deschiderea portalului dintre lumea 

noastră și cea a pământenilor.
- Și... și ce facem? întrebă Carlos.
- Ne vom ruga să fie mai bine, adăugă Silvius.
Între timp, sticluţa cu șase seminţe fermecate a ajuns pe Pământ, mai puţin în tărâmul îngheţat al Anctarticii, 

și s-au transformat în inimi. Locuitorii norilor le-au spus „silve”, adică „păduri”, după numele celui care le scăpase.
Încet, încet, în aceste inimi au crescut rădăcini mari, iar din ele, PĂDURILE care aduc lumea oamenilor mai 

aproape de îngeri, de Dumnezeu.  ( Șipu Andreea Cătălina - VIIIA)

5.  u mult timp în urmă, oamenii erau doar buni și răi. Fiecare avea câte un animal, în funcţie de rang. Cei buni C
deţineau câini fideli, pisici blânde ori papagali 
vorbăreţi. În schimb, oamenii răi preferau vulpi 
viclene, lupi care băgau spaima în oameni, urși fioroși 
și așa mai departe.

Animalele vorbeau și se purtau ca oamenii. Ca 
stăpânii lor. 

    Într-o zi, oamenii răi i-au invadat pe cei buni, 

încercând sa le fure mâncarea. Oamenii buni se 

puteau apăra doar cu arme primitive, animalele lor 

fiind prea slabe. Așa că au fost nevoiţi să alunge 

jivinele, ca lupta să fie dreaptă, cei răi fiind nevoiţi să 

se retragă. Au început să se atace unii pe alţii.

Un iepure sălbatic a reușit să fugă. A străbătut 

zeci de km pentru a scăpa cu viaţă. Ajuns la umbra 

unui copac,  și-a săpat o groapă  la rădăcinile lui  și  a

rămas acolo. Gaura aceea i-a devenit casă. Celelalte animale au fugit și ele pănâ când au ajuns într-un loc îndepărtat, 

nepopulat, plin de copaci și de iarbă. Acolo se afla și copacul iepurelui. Și-a găsit fiecare câte o parte de pământ. 

Pierdute în hăţișuri și în singurătare, au uitat să vorbească, dar nu și obiceiul de a se vâna unele pe altele, așa cum au 

văzut la stăpânii lor.  Locului aceluia i s-a zis, un secol mai târziu, PĂDURE.  (Vasile Georgiana Denisa - IXF)

6.  fost odată un regat sărac, al unui rege pe nume Harry. Numele său venea din vechiul limbaj al dragonilor.  A
Harry însemna “Inimă de piatră”. Iar regele chiar avea o astfel de inimă. Pe cât era de sărac, pe atât era de rău, de 
hapsân. 

Într-o zi, la o vânătoare de iepuri se întâlni cu bătrânul dragon, care l-a luat în gheare și l-a dus la singurul 
copac de pe Pământ: Copacul Vieţii și al Bunătăţii. I-a spus că poate rămâne aici, dacă nu vrea să mai fie sărac. Regele 
a fost de acord, însă a cerut să aibă mai mulţi supuși. Astfel copacul s-a înmulţit, devenind PĂDURE. 

      (Stoianovici Diana – Andreea - VC)

7. e spune că, înaintea pădurilor pe care le știm, a fost odată un tărâm fermecat, unde vieţuitoarele trăiau S
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pașnic. Într-o zi, timpul s-a oprit, iar lumea a îngheţat, devenind o statuie imensă. Niște porci mostruoși au devastat 

ţinutul. Dumnezeu a trimis pe Pământ elfi, care să îi împiedice. A urmat o luptă crâncenă, până ce elfii au învins. Tot ei 

au replantat ce fusese nimicit, (re)făcând PĂDUREA.  (Lincu Alexandru (XIF)

8. upă ce Dumnezeu a creat lumea, i-a dat viaţă omului. Apoi, verificând toate lucurile săvârșite, a observat  D
că lipsește ceva în omenire. Căci, în adâncul fiecărei făpturi, se dezvoltaseră gândul, trăirea, conștiinţa, curiozitatea, 
confuzia, frica, disperarea. 

Vrând să le fie mai bine oamenilor, i-a zis unuia: “Tu, care ai suflet bun și minte multă, vei învăţa și îi vei ajuta 
pe ceilalţi. Mă vei avea pe mine ca îndrumător.”

Așa a luat fiinţă DASCĂLUL. (Vasilachi Veronica - XIF)

9. ntr-un sătuc uitat de lume, trăia odată un bătrânel ciudat, care se plimba toată ziua de colo-colo, vorbind Î
cu vieţuitoarele pământului și cu păsările cerului. Oamenii se fereau de el, crezând că nu e în toate minţile. Dar 
bătrânul era vesel, cânta mereu, se apleca să asculte firul ierbii și furnicile, se căţăra în copaci să dea bineţe ciocârliei. 
Într-o zi, un tânăr a început să-l însoţească, vrând să deslușească și el graiul necuvântătoarelor. A fost primul care nu l-
a crezut vraci. Ducându-i mai departe știinţa, le-a spus tuturor că știe totul de la DASCĂL, numele bătrânului. Așa că 
oamenii le-au spus DASCĂLI tuturor celor care îi învaţă pe alţii. (Păun Valentin - XIF)

10. u fost odată niște copii care au primit o poruncă foarte importantă, fără de care nu ar fi existat literele: să  A
scrie într-un abecedar cu pagini goale. Fiecăruia i s-au împărţit câte trei litere. Lui Cornelius, un băiat mai plinuţ și mai 
leneș, i s-a dat numai una: “O”. Copiii scriau literele cu precizie, rând cu rând. În schimb, Cornelius s-a gândit că, dacă 
face litera dată ca el,  mai plinuţă, nu se întâmplă nimic. Cum le-a plăcut tuturor, de atunci, “O” se scrie astfel, cum a 
gândit-o acel băiat. (Purcărea – Ciulacu Viviana - VC)

                                          II. Sondaj de opinie (1): 10 GÂNDURI DESPRE ȘCOALA MEA

Școala mea se distinge, în primul rând, prin securitate. Nu poate intra nimeni străin. Aici se respectă multe 
reguli, printre care, purtarea uniformei. Toate ne sunt prezentate cu blândeţe, iar dacă greșim, mai întâi suntem 
avertizaţi, apoi sancţionaţi. Profesorii – familia noastră secundă – contribuie la educaţia noastră și ne ajută, 
arătându-ne că nu e nimic din ce nu poate fi învăţat, că nimeni nu s-a născut om de știinţă. În această școală am 
învăţat să coabitez cu toată lumea și că, oricât suntem de diferiţi, că fiecare are farmecul lui. 

(Vasilachi Veronica – XIF)
Sunt într-o școală curată, cu profesori care ne învaţă multe. Dar cele mai importante lecţii sunt despre viaţă și 

despre bucurie.     (Pătrănescu Răzvan Andrei – VC)
Cu câţiva ani în urmă, Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu” era una dintre puţinele școli cu bazin de înot. 

Poate singura. Mi-aș fi dorit ca, în locul gropii din spatele clădirii, la orele de educaţie fizică să facem polo. Și să mai 
avem radio în pauze. În rest, n-am de ce mă plânge: am avut o experienţă plăcută, făcând parte din trupa de teatru a 
școlii, deoarece am participat la festivaluri din ţară și din străinătate. Mă bucur că în școală există un cerc de folclor 
(“Dor și dor, cu mine călător”) și o revistă (“Cuvinte potrivite”), laboratoare de informatică bine dotate, o sală de sport 
cu un nume celebru: “Gheorghe Gruia”. Paznicul, nea Fane, ne întâmpină mereu zâmbitor, parcul – grădină din curtea 
din faţă e frumos și ne ajută să ne recreem, iar școala își renovează și înnoiește tot mai multe săli de clasă.                                                                                                                                                            
(Matache Răzvan – XIF)

De câte ori intru în această școală mă cuprinde revelaţia. Aici am cunoscut mulţi oameni, am învăţat lucruri  
noi, am înţeles că cei patru ani petrecuţi aici te ajută să ajungi un om mare în societate. (Lincu Alexandru - XIF)

Prima oară când am pășit în această unitate școlară m-a cuprins emoţia, deoarece am întâlnit multă lume 
necunoscută. Apoi, cu timpul, totul a devenit familiar – colegi, profesori. M-am obișnuit repede și cu materiile pe care 
așteptam cu nerăbdare să le studiz. Pentru mine, acest liceu este o poveste de care mă bucur în fiecare zi și pe care o 
trăiesc cu bucurie, pentru că știu că nu mă mai întorc niciodată la anii ăștia. (Papa Alexandru – XIF)

Școala  nu  este  doar  locul  unde  învăţăm,  ci  și  cel  în care ne dezvoltăm, ca persoană, în care ne construim 
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prietenii de durată. Aici petrecem bună parte din timp 

și trăim cele mai frumoase momente din viaţa noastră. 

Pentru mine, școala în care învăţ are un rol foarte 

important, deoarece aici m-am maturizat, am 

cunoscut colegi și profesori care-mi sunt ca o familie. 

Uneori, ne înţelegem, alteori nu, dar ne susţinem unii 

pe alţii, ne ajutăm. Pe coridoarele acestei școli am 

trecut adesea de la zâmbet la plâns și m-am bucurat 

de viaţă. (Ene Bianca – XIF)

Liceul nostru este, din punctul meu de vedere, 

foarte bun. Profesorii sunt excepţionali, înţelegători, 

preocupaţi să înţelegem ce ne predau și să ne ajute 

când nu ne descurcăm.  Curăţenia  se  menţine, paza e 

bună (nu poate intra oricine), aparatura din laboratoare e funcţională, sala de sport e frumoasă, iar cea de festivităţi e 

încăpătoare pentru repetiţii, spectacole, dezbateri... Sunt mândru că sunt elev al acestei școli. (Creţeanu Daniel – XIF)

Eu învăţ în Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”, deși, iniţial, nu mi-am dorit să vin aici. Mi-am dat seama 

repede că am în jur niște oameni deosebiţi și n-am mai vrut să mă mut. Nu e o școală de top, dar nu se poate să nu ieși 

de aici un om cerebral. Toţi profesorii mei încurajează “liberul arbitru” , te lasă să alegi ce vrei să faci, dar, în același 

timp, te motivează să înveţi. Sunt oameni extraordinari, cu un ridicat nivel de cultură, care te ajută să-ţi atingi 

scopurile. Consider că am avut noroc să am profesori și colegi așa de buni. Suntem uniţi ca o familie. De aceea le 

mulţumesc pentru susţinerea și pentru înţelegerea pe care mi-au oferit-o. Îmi va fi atât de grea despărţirea!  

(Ţone Vanessa – XIF)

La început, am fost puţin speriat și nedumerit, dar, după puţin timp de acomodare, m-am simţit în școala 

mea de parcă aș fi copilărit aici. Mi-am cunoscut bine colegii și profesorii și am înţeles că anii petrecuţi împreună 

sunt foarte importanţi pentru mine. Stiu că voi fi trist la sfârșitul acestei perioade, căci nu voi mai trăi niciodată 

aceste clipe. (Stelea Alexandru – XIF)

Școala mea este una dintre cele mai frumoase din cartier. De când am pășit aici am remarcat cu bucurie că am 

niște profesori deosebiţi, plini de dăruire și de blândeţe. Din nefericire, unii elevi nu îi apreciază la adevărata lor 

valoare. Nu au respect pentru munca dascălilor, pentru colegii lor, dar, mai ales, nu se respectă pe sine. Pentru ei au 

valoare doar bunurile materiale nu și rezultatele obţinute la învăţătură sau diverse activităţi școlare. Astfel, cred că 

școala mea își pierde din strălucirea ei de altădată. (Dumitru Rodica XIF)

III.Sondaj de opinie (2): 10 obiective turistice / culturale din România, pe care le-ai recomanda 
unui străin, pentru că…

BUSUIOC MARIO (VC): Turiștilor străini care ajung în România le recomand un weekend în Delta Dunării. Eu am 

vizitat acest loc unic în Europa și am fost impresionat de întinderea de ape, de stuful gigantic, de pădurile 

pluitoare, de varietatea de plante și de animale, într-un cuvânt, de acest “paradis al păsărilor”. 

ȘIPU ANDREEA CĂTĂLINA (VIIIA): Pentru mine, arta e cea mi profundă trăire umană. Am înţeles asta când am 

început activitatea la Muzeul “Cecilia – Cuţescu Stork”, unde am descoperit o atmosferă încântătoare. După ce 

ne-am acomodat și l-am cunoscut pe îndrumătorul nostru, am mers în grădina casei. Acolo era un salcâm 

japonez minunat: atracţia principală. În final, am reușit să concepem o carte a acestui muzeu, în care am 

desenat, lipit, creat desene și povești despre lucrurile casei. Datorită acestei experienţe minunate, care m-a 

făcut să văd natura și oamenii altfel, mai frumos, recomand oricui Muzeul “Cecilia – Cuţescu Stork”. 

CHIŢU ANA MARIA (VIIIA): Nu cred că știu mulţi de existenţa Muzeului “Cecilia – Cuţescu Stork”. Nici eu n-am 

știut până într-o zi obișnuită, când doamna profesoară Irina Cangeopol m-a invitat să fac parte dintr-un proiect.  

Trebuia  să  scriem  o  carte  despre  această  casă.  Am găsit  acolo o grădină fermecată,  cu un salcâm japonez 
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bătrân. Mi-a făcut plăcere să stau acolo pe niște pernuţe. Am învăţat  foarte multe: cum să scrii cu tuș fără să te 

murdărești, pictatul în ploaie, cum să bei Nesquick cu apă caldă în timp record. Cartea pe care am făcut-o 

împreună, îndrumaţi de doamna profesoară Cangeopol, mi-a confirmat că artă se poate face și din niște foi 

ecologice, o bucată de perdea, o șurubelniţă și ceva cerneală. Secretul e să ai puţină îndemânare și răbdare. 

Experienţa asta m-a schimbat. M-a făcut să fiu mai veselă. M-a încărcat cu bucurie. În muzeul ăsta, pe care îl 

recomand oricărui turist român sau străin, am simţit prezenţa celor doi artiști: se aud încă dalta domnului 

Storck și susurul apei din atelierul doamnei Storck. Și am ascultat vrăjită povestea Ceciliei și a copacului bătrân.
PAPA ALEXANDRU (XIF): Cu ceva timp în urmă, am vizitat Castelul Bran, pe care l-as recomanda pentru modul 
cum sunt aranjate camerele, pentru curtea interioară, pentru legenda lui Dracula care s-a creat în jurul lui, 
pentru imaginile cu vampiri care îl promovează, pentru zona superbă unde e amplasat. Îl recomand oricui e 
pasionat de istorie, de literatură, de frumos. 
LINCU ALXANDRU (XIF): Le-aș vorbi străinilor despre Castelul Bran, pentru că îl consider un obiectiv turistic 
fascinant, renumit pentru camerele frumos amenajate, pentru curtea frumos îngrijită, pentru istoria lui, pentru 
legenda despe Vlad Ţepeș, zis Dracula. 
PĂUN VALENTIN (XIF): Frumuseţea naturii 
din Sinaia e completată de Castelul Peleș, o 
construcţie umitoare. Clădirea e atât de 
măreaţă, peisajul, atât de uimitor, culoarea 
lemnului te duce cu gândul la o lume 
antică, la farmecul timpurilor străvechi. De 
aceea aș recomanda oricui, cu multă 
căldură, acestă castel fermecător.
ŢONE VANESSA (XIF): Pentru că m-a 
impresionat, în mod deosebit, Mănăsirea 
Voroneţ datorită picturilor ei și vechimii 
(din vremea lui Ștefan cel Mare), datorită 
liniștii de acolo, o recomand oricui. Va 
ajunge într-un peisaj superb, va fi primit cu 
căldură de preoţi și de măicuţe, care emană 
energie  pozitivă,  se  va  regăsi cu adevărat, 
așa cum mi s-a întâmplat mie, când am simţit că rugile îmi sunt ascultate. 

STELEA ALEXANDRU (XIF): Un obiectiv 

foarte interesant pe care l-aș recomanda 

unui turist e Colecţia de mașini a lui Ion 

Ţiriac, care se află în Otopeni. Vizitatorii au 

șansa de a vedea aici branduri celebre – 

Mercedes, Jaguar, Ferrari, Lamborghini, Rolls-

Royce, dar și multe mașini de epocă. Sunt 

niște bijuterii pe patru roţi, uimitoare. Pe 

mine m-au fascinat mai mult decât orice 

monument istoric. 
PURCĂREA – CIULACU VIVIANA (VC): Locul 
unde merg foarte des și cu plăcere este 
localitatea Sfântul Gheorghe din Delta 
Dunării.  Deci chiar punctul de vărsare al 
Dunării în Marea Neagră - metaforic spus, un 
tărâm de vis, un adevărat colţ de rai, o îngemănare dintre cer, Dunăre şi mare. Pe măsură ce se apropie data 
călătoriei, ard de nerăbdare. Din Tulcea, luăm vaporul şi, timp de şase ore, ne bucurăm pe îndelete de 
frumuseţea deltei. Vegetaţia abundentă, stufărişul plin de păsări, apele învolburate fac ca toată călătoria să fie o 
încântare şi să se sfârşească cât ai clipi.  Sunt  mereu  vrăjită  de jocul pescăruşilor care ne însoţesc pe parcursul 
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întregului drum şi ne  ciugulesc din 

palmă firimituri de pâine şi  de 

biscuiţi.Odată ajunşi la destinaţie, nu 

ştim cum să ne  împărţim timpul mai 

bine, astfel încât  să facem tot ce ne 

place: ne plimbăm cu barca pe Dunărea 

învolburată, pe canalele nesfârşite şi 

chiar pe marea agitată, dar primitoare, 

pescuim, facem plajă,  înotăm, mergem 

î n  fi e c a r e  s e a r ă  p e  p l a j e l e 

fermecatoare. Nu o dată am întâlnit cai 

sălbatici, raţe, gâşte, lişiţe, pelicani şi 

pescăruşi. Am putut vedea cum îşi 

construiesc cuiburile şi cum îşi clădesc

familii. Toată zona este un pastel de albastru-verde-turcoaz, cu valuri mici şi câteva dune de nisip, ca nişte 

străjeri ce păzesc cu sfinţenie aceste minunate locuri. Să vezi marea de o culoare cum nu am văzut niciodată în 

zona litorală turistică, de un albastru bleu-turcoaz clar, pur... Doar când briza ei îşi mai aminteşte să-şi zbată 

aripile în văzduh, formează valuri mici, care parcă te îndeamnă la răcoare și la bucurie. Iată de ce aș recomanda 

zona asta oricărui turist, român sau străin: pentru că aici cerul se contopeşte cu apa şi cu pământul! 

DUMITRU RODICA (XIF): Un obiectiv turistic pe care l-aș recomanda unui străin e Crucea de pe Caraiman, un 

simbol al unităţii naţionale, ridicat în memoria eroilor din Primul Război Mondial. M-a impresionat, în mod 

deosebit, prin faptul că a fost construită atât de sus, pe un vârf de munte, și prin dimensiunea ei, deși la baza 

muntelui, se vede ca o libelulă.Trebuie să fi fost greu de realizat, materialele fiind urcate de care cu boi, pe 

drumuri greu accesibile. Lângă această Cruce ai senzaţia că cerul și pământul se unesc, că stai cu capul în nori. 

De acolo poţi privi întreaga Vale a Prahovei, casele par cât degetarul, iar șoseaua – un fir negru de lână ce 

înconjoară muntele. 

IV.Sondaj de opinie (3): Oameni de 10  (PERSOANE / PERSONALITĂŢI) sau Câteva modele de viaţă

Șipu Andreea Cătălina (VIIIA): Educaţia nu reprezintă doar acumularea unor informaţii despre ce… sau despre 

cum…, ci și șlefuirea unui caracter. Crezând astfel, modelul meu în viaţă este Majestatea Sa, Regele Mihai, 

datorită tăriei și demnităţii cu care a trecut prin multele încercări hărăzite de un destin nedrept. Această 

personalitate de secol XX, plămădită și crescută pe tărâmul României, este un exemplu de bună-creștere, de 

eleganţă și de înţelepciune, de loialitate faţă de ce se cuvine. Ţinta vieţii nu i-a fost erudiţa, ci formarea unui 

caracter superior, conectat mereu la frumos, la adevăr. Bănătatea și modestia Majestăţii Sale, sinceritatea și 

puterea de a rămâne vertical sunt însușiri ale Regelui, de urmat de toată generaţia tânără.

Purcărea Viviana – Ciulacu (VC): La sfârșitul clasei a IV-a, i-am citit doamnei învăţătoare Carmen Vișan o 

scrisoare. Pentru că o consider modelul meu, i-o retrimit, în paginile acestei reviste:

                                                             Draga mea Doamnă,

Astăzi am avut puţin răgaz, după susţinerea examenelor de evaluare. Simt că gata, vine vacanţa! De-abia 

aștept  petrecerea de final….! Mă încearcă încă aceeași tristeţe ca acum patru ani, când am terminat grădiniţa. De ce? 

Pentru că mă despart de „Doamna.”

Astăzi mă simt “centrul universului”! Sunt mare, mă cred atotștiutoare, dar îmi amintesc cum, în prima zi de 

școală, totul era nou pentru mine, mă copleșea și mă îngrozea.

Ca o zână din povești aţi apărut dumneavoastră, însoţită de Prinţesa Matematică și de Prinţul Abecedar. 

Dintr-odată, teama mea a dispărut și m-am lăsat în voia Basmului... .  Am aflat astfel încet,  încet tainele Abecedarului, 
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am învăţat să scriu, să citesc și să socotesc, am pătruns în tainele știinţelor naturii, ale istoriei și ale geografiei, pe care 

am ajuns să le descifrez și să le îndrăgesc.
Recunosc că nu întotdeauna a fost un basm frumos. Mi-a fost greu la început, dar, cu răbdare și cu 

perseverenţă, aţi  reușit să mă învăţaţi cum să mă comport. Așa, reușitele mele nu s-au lăsat prea mult așteptate. 
Rezultatele bune și premiile obţinute mi-au dat încredere în mine, m-au făcut să îmi doresc să învăţ mai mult, să fiu 
mai bună în tot ce fac de la zi la zi. Simt că am reușit, deși sunt doar la început de drum. Însă nu voi uita niciodată că de 
la sentimentul de “furnică mică” la cel de astăzi, nu aș fi ajuns fără îndrumarea și iubirea „Doamnei mele.” 

Pentru toate acestea, vă iubesc, și vă mulţumesc! 
Tărășincă Radu (IXA): Pentru mine, un model este Alin Emil Ghiţă, un cântăreţ de muzică hip-hop, cu numele de 
scenă "El Nino", un craiovean născut pe 6 Aprilie 1987. De mic a avut o pasiune pentru muzică. La 17 ani, a fost 
invitat pe o scenă, iar prezentatorii văzându-l foarte agitat, i-au dat numele "El Nino". Și așa a rămas. Cum 
condiţia materială nu-i permitea să facă ceea ce-i plăcea: muzică, a luptat mult pentru asta. A muncit ca 
taximetrist, lunea, ca să poata scoate o melodie. Nimeni nu-l susţinea, nimeni nu credea că va reuși să ajungă 
prea departe. Și, totuși, a reușit. A ajuns să trăiască din muzica pe care o face, are fani. De la el am învăţat că totul 
e posibil, că poţi face orice îţi dorești, chiar dacă lumea nu crede în tine. Trebuie doar să lupţi pentru ce vrei. El 
Nino m-a învăţat să îmi iubesc aproapele, că familia-i mai importantă decât orice, decât oricine și să lupt pentru 
visurile mele. 
Păun Valentin (XIF): Întâlnești în viaţă oameni de care te legi pentru totdeauna, care sunt meniţi sufletului tău. 
Un astfel de om este diriginta noastră, doamna Iuliana Dragomir. Dintr-a IX-a am știut că vom parcurge acești 
ani în bună înţelegere, că ne va ajuta să trecem cu bine peste orice. Așa a fost: ne e în continuare alături, ne 
îndrumă către ce e bine. Vă mulţumesc, doamna dirigintă, sunteţi un om deosebit. 
Voinea Rebecca Ligia (VIB): Am crescut într-o atmosferă liniștită, plină de dragoste. Mai în glumă, mai în serios, 
atât bunicii, cât și părinţii își revendică anumite însușiri ale mele, considerând că le moștenesc de la ei. În mare 
parte este adevărat, familia mea reprezentând, bineînţeles, un model pe care l-am urmat și îl voi urma în 
continuare. Dar eu știam că trebuie să învăţ din jurul meu, pentru că, știind să deosebești binele de rău, vei găsi 
modele excelente. Când am început clasa a V-a am fost puţin derutată, fiind obișnuită cu doamna învăţătoare, o 
a doua mamă. Atunci am cunoscut-o pe doamna dirigintă Doriana Stănoiu. Vocea blândă și ochii care ne priveau 
cu dragoste m-au făcut să mă simt în siguranţă. Modelul doamnei diriginte mă va ajuta, indiferent ce meserie 
voi avea, să le insuflu oamenilor încredere și speranţă. De la dumneaei am învăţat că o vorbă bună și un zâmbet 
cald pot face minuni.

Gușianu Adina (VIIC): Mă trezește, mă hrănește, mă așteaptă îngrijorată când întârzii, este lângă mine în fiecare 

zi. Are un chip blând, brăzdat de riduri adânci, odată - frumos și ferm, părul de nea, odată - ca abanosul.  

Zâmbește des. Bătrâneţea i-a mai luat câţiva centrimeti din înălţime. Glumește mult pe tema asta – spune că o 

cheamă pământul. Bunica a avut o copilărie grea. Orfană de tată, a crescut într-un sat sărac, despre care 

povestește adesea.  Și despre oamenii lui.  Despre propria bunică.  Acum,  are patru copii și patru nepoţi, pe care  

i-a crescut cu drag. O iubesc mult și o admir, pentru că e o femeie simplă, generoasă, blândă și puternică.

V. Elevii bolintineni cu MEDIA GENERALĂ                           în anul școlar 2015-2016

VIA: LUPU DARIA, MORĂRAȘU ALEXANDRU, SĂBĂREANU ANDREEA
VIB: VOINEA REBECCA

VIC: DUMITRESCU CEZAR, ENE ROBERTO, ILIESCU LUCAS, ȘIȘU MIHAI
VIIA: COSTIA ALEXANDRU

VIIB: NEGULESCU AIDA
VIIIA:  MAREȘ ANDREI ALEXANDRU, NĂSTURICĂ BIANCA ANDREEA, ȘIPU ANDREEA CĂTĂLINA

VIIIC: PANDURU BEATRICE
MIREA DIANA MARIA - absolventă LDB, 2016
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VI. 10 MIRACOLE din preajma mea

Perijoc Florina (IXF): Prietenii apropiaţi. Cititul pe vreme de ploaie. Ciocolata în cantitate mare, mare. Plaja, 

soarele puternic. Tot ce ţine de vară. Grindina. Muzica bună. Vacanţa. Momentele petrecute cu familia. 

Dimineţile liniştite

Pătrănescu Răzvan Andrei (VC): Am un căţel. Sunt un bun șef. Iubesc pisicile. Ador să mă joc. Îmi place 

matematica. Sunt isteţ. Sunt haios. Sunt bun la suflet. Am prieteni. Ajut oamenii cu bucurie. 

Busuioc Mario (VC): Lumina din ochii mamei. Iubirea pentru părinţii mei. Razele soarelui de dimineaţă. Cărţile 

care îmi dau aripi. Mirosul florilor de primăvară. Zăpada. Ciripitul păsărilor. Murmurul lung de ape.Crestele 

ascuţite ale munţilor săgetând cerul. Oamenii buni.

Bănuţă Bianca (VIIIA): Familia. Prietenii adevăraţi. Sendvișurile mamei. Pot învăţa. Sărbătorile. Plapuma de 

dinaintea somnului. Sunetul ploii. Cărţile. Ceaiul. Simţul olfactiv. 

Coman Raisa (VIB): Mama. Crăciunul. Mirosul de brad. Ursuleţul de pluș. Acasă. Aroma cafelei de dimineaţă. 

Berzele. Somnul. Florile colorate. Covrigii primiţi la colindat.

Vochin Cristina (VIB): Am o familie frumoasă. Sunt iubită de ai mei. Fratele meu. Învăţ în școala asta. Am cei mai 

buni profesori. Sunt în cea mai grozavă clasă. Am un papagal. M-am născut cu ochii căprui. Sunt bună cu toată 

lumea. Am cei mai buni prieteni.

Ivașcu Carmen (VIB): În fiecare dimineaţă de Crăciun despachetez cadouri. Am o soră mai mare, care mă ajută. 

Un căţeluș blând, care stă cu mine nopţile, când nu pot să dorm. Părinţii mei sunt minunaţi – mă învaţă ce e bine 

și ce m-ar putea face fericită. Am ochii verzi. Mirosul de portocală și de scorţișoară. Privirea blândă a bunicii. 

Trăiesc într-o lume care îmi asigură dreptul la educaţie. Prietenii din jurul meu. Cana de ceai care mă încălzește 

în dimineţile geroase.

Chiriţă Alexandra (VIB): Familia. Ochii mei albaștri-verzui. Prietenii. Profesorii. Dragostea familiei. Ceaiul cald. 

Sărbătoarea Crăciunului. Un cer senin. Muzica. Lectură.

Cășvean Cosmina (VIB): Mama și tata. Toţi din familie avem ochii albaștri. Fratel mai mic, care îmi încălzește 

sufletul. Telefonul mobil. Prima ninsoare din an. Bunicii. Televizorul. Perna pufoasă. Mirosul de cozonaci făcuţi 

în casă. 
Voinea Rebecca Ligia (VIB): Plimbările. Natura. Un moment de liniște cu o ceașcă de ceai și o carte bună. Gândul 
că undeva, cineva trăiește cea mai bună zi din viaţa lui. O persoană care te face să râzi încontinuu. Clipele 
petrecute alături de familie și de prieteni. Ninsoarea. Sărbătorile de iarnă. Împodobirea bradului ascultând 
cântece de Crăciun. Scrisul. 

VII. 10 dintre PROIECTELE / ACTIVITĂŢILE bolintinenilor (anul 2015-2016)

1.  BALUL BOBOCILOR, cu participarea claselor
a IX-a și a X-a

2.  Bogăţiile toamnei sunt în căutarea mea -
EXPOZIŢIA ECO-BOLINTINENILOR de produse BIO, 

tradiţionale și locale (clasele a V-a și a VIII-a)
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3. Programul NIVEA LIKE YOURSELF, adresat elevilor din clasele IX-XII

4. Competiţia Naţională BANI PENTRU ȘCOALA TA, program de educaţie financiară (clasele IX-XII)

7. Proiectul EVERYONE (clasele I-IV și VI-XII)

         8. Evenimentul ZIUA ARMATEI ROMÂNE ÎN ȘCOLI 
                                                                  (clasele V-XII)

9. MARATON 2016

10. Programul STOP VIOLENŢEI - Prevenirea consumului de droguri, tutun și alcool în școli

5. Trupa de teatru Dor fără saţiu, în Festivalul 
Intrenaţional AMIFRAN - Arad, octombrie 2016

6. Cercul de folclor Dor și dor, cu mine călător, 
în FESTIVALUL - CONCURS de dans, muzică și creaţie 

 
artistică MĂIASTRA - Palatul Copiilor, noiembrie 2016
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VIII. Un PROIECT de nota 10
DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI EcoLOGIC AL ELEVILOR, PREMISA DEZVOLTĂRII SUSTENABILE

A TINERILOR DE MÂINE

HAMSTERUL MEU -  UN CYBORG BIO-ENERGETIC SAU DOAR UN ANIMĂLUŢ DE COMPANIE?

               
Autor: Viviana  PURCĂREA-CIULACU (VC) 

Profesori coordonatori: Valeria PURCĂREA-CIULACU şi Ştefan LUNGULETE 

INTRODUCERE: Nu am ştiut să menţinem echilibrul în natură, deoarece acum, din cauza zgomotelor 

produse de utilaje şi a rutinei, nu mai putem auzi strigătul disperat al pământului care cere o schimbare. Am 

utilizat la maximum resursele de subsol ale Terrei, reprezentate de combustibilii fosili, care se regenerează 

mult prea greu. 

Dacă am şti într-adevăr cum să folosim sursele alternative de energie nu ar mai fi nevoie să ne rănim 

cea de-a doua “mamă”, Pământul. Cu fiecare extracţie de petrol, cărbuni etc., oamenii rănesc fiinţa prin ale cărei 

vene curge apă şi în al cărei suflet focul se înalţă mistuitor, dar paşnic; ne-ar putea distruge cu o suflare, în 

schimb ne protejează şi ne hrăneşte, Este timpul să învăţăm ce înseamnă respectul, pământul are nevoie de 

ajutorul nostru, doar noi am putea să-i îndepărtăm suferinţa îndreptându-ne atenţia spre sursele alternative de 

energie şi calculând avantajele existente în cazul în care le-am utiliza pe un post primordial.

Energia poate lua diferite forme: căldură, lumină, electricitate şi energie chimică. 

Energia emanată de obiectele în mişcare se numeşte energie cinetică. O piatră care se rostogoleşte la 

vale pe un deal, vântul care bate prin copaci, apa care curge în cădere liberă în cascadă sau electronii care se 

rotesc în jurul nucleului unui atom sunt toate exemple de energie cinetică.

Mulţi cercetători se află încă în căutarea unei metode prin care energia să fie generată din surse 

inepuizabile şi nepoluante. Pentru un moment am fost tristă, deoarece am crezut că această criză economică va 

distruge lumea, că nu voi mai avea copilărie şi că toate tentativele noastre ecologiste vor da greş. Dar nu am 

putut să nu-mi revin și să nu surâd ușurată când, uitându-mă la hamsterul meu cum se joacă în rotiţă, am 

descoperit o metoda de a folosi energia produsă de el atunci când își învârtește rotiţa uneori până la epuizare.

SCOPUL PROIECTULUI: Elaborarea și dezvoltarea de soluţii și metode concrete pentru folosirea 

surselor  alternative de energie aflate la îndemâna noastră, în jurul nostru, pe care nu știm sau nu vrem să le 

folosim. 

Eu am vrut  să demonstrez prin acest proiect de mediu că  energia cinetică  produsă de  hamsterul meu 

„EcoLogic”  în mișcare,  poate avea foarte multe întrebuinţări, putând fi folosită cu succes în multe domenii.

                      Construcţia rotiţei care converteşte energia cinetică în energie electrică
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INOVAŢIA PROIECTULUI: Am găsit două modalităţi de transformare a energiei cinetice produsă de un 
organism viu în mișcare, în energie electrică și  mecanică, materializate prin construirea unei căsuţe iluminate 
ecologic și a unei mașinuţe care se deplasează acţionată de hamster în joaca lui.

OBIECTIVE:

O . Stabilirea exactă a subiectului abordat în studiul 1

știinţific desfășurat în vederea întocmirii proiectului de 

mediu propus : Folosirea energiei ecologică produsă 

zilnic de animăluţul meu de companie.

O . Consultarea literaturii de specialitate, Tv., Internet, 2

privind cunoștintele actuale existente despre subiectul 

ales în cadrul proiectului de mediu propus.

O . Descoperirea unei probleme știinţifice în cadrul 3

subiectului ales despre care nu se cunosc suficiente 

informaţii, deoarece nu a fost suficient cercetată, nu i s-a 

acordat prea mare importanţă sau nu a avut nimeni o 

idee genială: Identificarea tuturor modurilor de folosire 

a energiei ecologice produsă zilnic de hamsterii de 

companie, energie care este benefică pentru om și 

mediul înconjurator.

O . Punerea la punct a tehnicilor de obţinere și de 4

stocare a energiei produsă cu ajutorul hamsterilor.

O . Exprimarea rezultatelor obţinute în tabele și 5  

compararea lor prin realizarea de diferite modele 

grafice.

O     Evaluarea și prognozarea rezultatelor obţinute dacă6

MATERIALE

1. Hamsterul meu de companie și căsuţa lui.

Hamsterii sunt animăluţe active care simt nevoia să facă mișcare tot timpul. Prin alergarea în roată, ei 

își consumă energia și, de asemenea, se și distrează. Hamsterii pot alerga chiar și 10 km într-o zi! Dacă ar fi trăit 

în sălbăticie, ar fi alergat oricum această distanţă pentru a-și putea procura hrana! Această agitaţie pe care o 

observăm la hamsteri provine și din cauza faptului că ei se simt prizonieri într-un spaţiu restrâns și tot timpul 

încearcă să scape, să evadeze, căutând în permanenţă locuri pe unde se poate strecura afară!  Chiar și numele 

„Hamster” pare predestinat în proiectul meu! Știaţi că termenul  provine din limba germană și definește 

capacitatea de a produce și  a face rezerve și acumulări de energie,  cum este cazul și temei acestui proiect de 

mediu?

2. Generatorul electric – Motorașul sau alternatorul

Am căutat  unele dispozitive care convertesc energia mișcării hamsterului în curent electric, care să 

furnizeze energie pentru alimentarea unui led sau  beculeţ.

Principiul lui de funcţionare constă în transformarea energiei potenţiale a hamsterului, captată în rotiţa 

de joacă în energie electrică. Prin joaca în rotiţă,  hamsterul îi rotește axul. Acesta antrenează generatorul 

electric, pe baza de magneţi care  generează aproximativ 3  volţi prin transformarea energiei cinetice în 

energie electrică.  

MOD DE LUCRU

Pentru a capta energia cinetică produsă de hamster în joaca sa, rotiţa a fost prevăzută cu un ax alcătuit 

din fire subţiri. Acestea  sunt de fapt nanofire din oxid de zinc; când sunt îndoite,  generează o cantitate mică de 

energie. Un fir de oxid de zinc are grosimea de un micron ș lungimea de 50 de microni și generează aproximativ 

0.1 volţi. Energia cinetică este convertită în energie electrică de  alternator, care generează apoximativ 3 Volţi 

O  Evaluarea și prognozarea rezultatelor obţinute dacă 6

ideea noastră se va aplica la scară industrială, industria 

jucariilor, etc.

O  Elaborarea strategiilor de reducere și chiar eliminare 7

a poluării mediului prin folosirea surselor nepoluante, 

alternative de energie bio-ecologică.

O Fotografierea și filmarea tuturor evenimentelor 8 

semnificative apărute pe parcursul investigaţiilor făcute.

O Elaborarea unor strategii de reducere a poluării 9 

chimice a mediului înconjurător prin folosirea 

combustibililor clasici și, dacă este posibil, chiar de 

eliminare a poluării prin folosirea surselor alternative de 

energie.

O Adoptarea iniţiativei individuale și de grup în sensul 10 

reducerii dezechilibrelor produse de om naturii, 

ameliorarea daunelor făcute mediului, conservarea și 

protecţia mediului înconjurător.

O  Conștientizarea și asumarea responsabilităţii 11

protejării mediului înconjurător de noi, elevii, încă de la 

cele mai fragede vârste, și găsirea unor soluţii în 

rezolvarea problemei știinţifice abordată.

2121

Pagina de (Zece)(Zece)



și o transformă în energie electrică care aprinde un led ce lumineaza căsuţa hamsterului. 

În pasul al doilea, am transformat o maşinuţă care funcţiona  pe bază de baterii, într-o maşinuţă 

ecoLogică, pusă în mişcare tot de hamsterul meu. Şi de această dată, rotiţa de joacă a fost prevăzută cu acelaşi 

ax,  conectat  printr-o cureluşă la roţile maşinii. Prin joaca în rotiţă,  hamsterul îi roteşte axul. Acesta pune în 

mişcare roţile maşinuţei, prin transformarea energiei cinetice în energie mecanică,  şi maşinuţa funcţionează!

                        Construcţia maşinuţei care converteşte energia cinetică în energie mecanică

REZULTATE ȘI DISCUŢII 

1.  Construcţia unui căsuţe, pentru hamsterul meu de companie, care își produce singur energia 

electrică necesară pentru iluminatul casei sale.  Invenţia are la bază căsuţa hamsterului, cu rotiţa în  care se 

joacă  cu ajutorul unui motoraș reciclat de la un casetofon defect, care transformă energia cinetică produsă 

atunci când  hamsterul se joacă.

Am descoperit o metoda de a produce și a folosi energia produsă de hamsteri în mișcare,  atunci când ei 

se joacă, de a o întrebuinţa la nevoie. 

Rezultatele acestui proiect arată că putem într-adevăr să folosim mișcarea animală sau umană pentru 

generarea electricităţii. 

2 .  Construcţia unei 

mașinuţe care se deplasează prin 

convertirea energiei cinetice 

produsă de hamster în joaca lui, în 

energie mecanică. Avantajele 

mașinuţei, constau în costul 

scăzut, nu necesită combustibili,  

nu  poluează , s iguranţă  în 

funcţionare, randament ridicat. 

Pot fi jucăriile preferate pentru 

copiii cu autism, deoarece în 

terapia lor sunt folosite cu succes  

animalele cu care ei comunică 

foarte bine. Deci, cu siguranţă, 

micii „Cyborgi energetici” vor fi pe 

placul lor!

Prin joacă, hamsterul meu produce 0,02 V
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SOLUŢII  : Să învăţăm, încă de la cele mai fragede vârste,  ce înseamnă respectul, Pământul are nevoie de ajutorul 
nostru, doar noi am putea să-i îndepărtăm suferinţa folosind, începând de azi, orice  sursă alternativă de energie pe  post 
primordial.

1. Jucării ecoLogice pentru copiii. Vor fi cu siguranţă 
jucăriile preferate pentru copiii cu autism, deoarece în terapia 
lor sunt folosite cu succes animalele. Ei comunică mai bine cu 
animalele decât cu oamenii!

Jucării ecoLogice pentru copiii

După modelul propus:  

2. Roata pentru hamsteri, idee pentru birouri inovatoare

Putem lucra în birouri care sunt incluse într-o roată, după modelul roţii pentru hamsteri.  Roata rulează 

la viteza naturală de mers a utilizatorului. Odată ce biroul este în interior, roata devine mai uşor de controlat.

Aceasta ar putea fi o soluţie de mişcare pentru 

persoanele care lucrează mult timp la birou, iar 

dezvoltatorii nu exclud varianta de a produce şi 

energie cu ajutorul roţii. În acest caz, roata pentru 

oameni încurajează o viaţă sănătoasă şi, totodată, 

te ajută să îţi termini şi treburile la birou în timp 

ce faci miscare.

3. Roata pentru hamsteri, idee inedită pentru maşinile de spălat. Astfel faci mişcare şi în acelaşi timp îţi 

speli şi rufele!

Birou construit după modelul roţii 

hamsterului
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 4. Roata pentru  hamsteri, idee revoluţionară pentru biciclete, care în timp ce te plimbi produc 

electricitate folosită pentru a aprinde farul bicicletei, a încărca telefonul, mp3 playerul, etc.. Bambootec, un 

consorţiu din Yucatán, Mexic, a creat o bicicletă de bambus care transformă energia cinetică în energie electrică 

pentru încărcarea dispozitivelor mobile ( telefon, MP3-Playere, iPod, iPhon).

1. La metrou sau în locuri foarte aglomerate, la cluburile de fitness și în sălile de gimnastică, nu rotiţe 

ci podele construite astfel încât să genereze electricitate în urma impactului produs de pașii miilor de 

călători zilnic. Tehnologia trebuie să se bazeze pe proprietatea unor materiale de a produce curent electric 

atunci când sunt presate sau îndoite. Podeaua e comprimată cu numai un centimetru și, în funcţie de forţa 

impactului și de numărul trecătorilor, produce între 2 și 20 de waţi. Știu că nu este o cantitate prea mare de 

energie, dar energia generată e suficientă pentru a alimenta LED-urile din podea.  

sau

2. Într-un spaţiu public, oamenii reprezintă o sursă infinit regenerabilă, atât timp cât ei tot vin și pleacă 

cât e ziua de lungă. Trebuie sa folosim energia asigurată de sutele și miile de persoane care circulă zilnic prin 

staţiile de metrou, pentru a încălzi o clădire de blocuri sau birouri aflată în imediata apropiere.  Cum 

“funcţionează” această idee?  Foarte simplu. Căldura generată de aceste persoane în mișcare va încălzi apa 

conţinută în conducte ce vor fi instalate în staţie. Apa va fi pompată în clădire și va fi folosită pentru a încălzi 

spaţiile din aceasta .

În concluzie, ideea mea inovativă este de a obţine energie din mișcările corpului uman, mers, alergat, 

respirat, din orice fel de vibraţie.  Corpul uman conţine cantităţi enorme de energie. Un adult are stocată în 

celule o cantitate de energie echivalentă cu cea a unei baterii cu greutatea de o tonă! Iar o mare parte poate fi 

convertită în energie electrică.

Trebuie doar să ne apropiem, practic, de o eră în care nicio mișcare a corpului nostru nu va mai fi făcută 

inutil. În trecut, această transformare implica participarea conștientă a unei persoane: învârteai conștiincios 

manivela radioului, alimentând, prin rotirea manivelei, un generator de curent. 
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Astăzi însă, noile dispozitive propuse și de mine au în vedere “colectarea” energiei din corpul uman fără 

ca  ”furnizorul” să-și dea seama.

 Proiectul  oferă soluţii ecologice de folosire a resurselor regenerabile de energie pe care le-am 

identificat şi prezentat. L-am prezentat la Concursuri de Ecologie şi Protecţia Mediului unde am câştigat un 

meritoriu Premiu al  II-lea,  la Faza Naţională a  Concursului  Naţional de Ştiinţă şi Tehnică, Premiul I la Expo-

Sciences Jeunes Scientifiques Luxembourg, Distincţie de Merit la Expo-Sciences Europe, desfăşurat la 

Toulouse, Franţa şi la Expo-Sciences International, desfăşurat la Brussels, Belgia. 

  Premiul I la Expo-Sciences Jeunes Scientifiques Luxembourg      Premiul al II-lea la Concursul  Naţional de Ştiinţă şi Tehnică

PROIECT CULTURAL-EDUCATIV în parteneriat cu Muzeului Municipiului București
prof. Irina Cangeopol

MEMORIILE UNEI CASE
Muzeul Frederic și Cecilia Cuţescu Storck

Am primit cu entuziasm invitaţia 
Muzeului Municipiului București de a 
propune un proiect cultural-educativ în-      
tr-unul din spaţiile muzeale ale acestuia, așa 
că am ales fără tăgadă un loc de care mă 
îndrăgostisem la prima vedere, cu ani în urmă: 
Casa familiei de artiști Storck.

Proiectul Memoriile unei case și-a 
propus realizarea de către un grup de 25-30 
elevi de gimnaziu a unei cărţi-obiect, un 
manuscris care să cuprindă povești concepute 
și ilustrate de copii pe parcursul a patru 
ateliere ce s-au desfășurat la Muzeul Frederic 
și Cecilia Cuţescu Storck.

                                                          Cartea ”Memoriile unei case” va rămâne
expusă în patrimoniul muzeului, devenind astfel un instrument de valorificare a patrimoniului muzeal și un 
exemplu de bună practică.
        Cele patru ateliere s-au desfășurat săptămânal, în perioada septembrie-octombrie 2016. Am avut-o 
invitată pe Iulia Iordan, educator muzeal de peste zece ani și autor de cărţi pentru copii.
            Iulia Iordan i-a întâmpinat pe treptele de la intrarea în casa Storck, introducându-i în fascinanta poveste 
a familiei de artiști Storck, arătându-le fotografii vechi de familie și citindu-le pasaje din cartea ”Fresca unei 
vieţi” a Ceciliei Cuţescu-Storck. Traseul prin muzeu a fost însoţit de povești despre viaţa artistică ce însufleţea 
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această casă în secolul trecut. 
                                                                  I-am invitat pe copiii să des-

copere singuri frumuseţea și 
expresivitatea artefactelor 
e x p u s e  î n  m u z e u ,  p r i n 
identificarea acestora cu 
diferite emoţii înscrise pe  
bileţelele extrase din săculeţul 
Iuliei.     

                                                              În  atelierul  sculptorului 
Frederic Storck ne-am jucat 
de-a scrierea de etichete 
creative pentru exponatele 
din muzeu, fie ele sculpturi 
sau lucrări grafice, oprindu-
ne în faţa celor care ne inspiră 
să  le  scriem  poveștile.

I-am îndrumat apoi pe 
copii să-și ia pernuţele și 
mapele pentru schiţe și să-și 
aleagă fiecare locul personal 
fie  în  muzeu,  fie  în  grădina

secretă din spatele casei, de unde să privească cu ochi de artist fragmente din bogăţia vizuală a acestei 
proprietăţi.

La cel de-al doilea atelier, cel de scriere creativă, 
Iulia Iordan i-a provocat pe copii la o discuţie liberă 
despre cărţile lor preferate descoperind împreună care 
ar fi ingredientele unei povești. Ei au scris apoi texte 
inspirate de istoria acestei case și de frumuseţea 
locului.

În cadrul celei de-a treia întâlniri la Casa Storck, 
le-am prezentat copiilor conceptul de carte-obiect de 
ar tă unicat , lucrată manual , după modelul 
manuscrisului medieval, în care textul e caligrafiat în 
peniţă cu tuș și ilustrat în tehnici de apă precum 
acuarela. Le-am vorbit despre paginaţie și despre 
diverse modalităţi de a integra textul și imaginea, 
sugerându-le  copiilor  inclusiv  colajul  ca  tehnică  de 
lucru,  ce  dă  o  notă  de  modernitate  și  de contemporaneitate  produsului nostru  artistic. 

Atelierul s-a desfășurat 
în curtea casei Storck, copiii 
lucrând la cele trei mese care 
ne-au fost puse la dispoziţie 
de către muzeu, pe coli de 
hârtie manuală, oferită cu titlu 
de donaţie de către minunaţii 
hârtieri de la Moara de Hârtie 
din Comana. 

La ultimul atelier am 
fi n a l i z a t  p a g i n i l e  d e 
manuscris,  am  conceput  
împreună coperta și am legat 
cartea cu o cusătură simplă, 
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Am finalizat paginile de manuscris, am conceput 
împreună coperta și am legat cartea cu o cusătură 
simplă, japoneză.

Activitatea de la Muzeul Storck, casa unor oameni 
cu talente deosebite, a fost un eveniment foarte frumos, 
care include desenul, pictatul, dar și imaginaţia copiilor, 
care au participat cu bucurie. După o vizită în casă și în 
grădină, fiecare dintre copii și-a ales un loc pe care să îl 
descrie și, chiar dacă mai mulţi au ales același loc,  
poveștile au fost diferite, deoarece toţi vedeau casa cu 
ochi diferiţi. 

Când fiecare copil a terminat descrierea și pictura 
reprezentativă a poveștii, toate foile au fost așezate în-
tr-o carte frumoasă. Aceasta e cartea care reprezintă 
casa văzută prin ochii unor copii de gimnaziu.

Crâșmăriuc Maria Teodora (VD)
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Salcâmul japonez

      Acum 100 de ani Cecilia a plantat un puiet de  
salcâm.
      După 5 zile de la plantarea pomului s-au auzit 
două răgete puternice. Pe cer se vedeau doi dragoni 
japonezi care se luptau pentru acest salcâm special.
        Ei s-au luptat în jurul salcâmului zile și nopţi la 
rând. Amândoi își doreau pomul, iar după 10 ani, 
când copacul crescuse, dragonii s-au încolăcit în 
jurul tulpinii sale, dar ei nu erau mulţumiţi, voiau 
pomul doar pentru ei, astfel încât aceștia s-au luptat 
încă 10 ani și copacul a început să crească peste ei. 
Deși începuseră să înlemnească, dragonilor nu le 
păsa și se încolăceau unul în jurul altuia, ca, în timp, 
cineva să cedeze. Dar nu a fost așa, iar bestiile au 
continuat lupta timp de încă 80 de ani. 
       Din cauza asta, corpurile lor s-au transformat în 
crengi groase, aripile în rămurele, iar flăcările din 
gura balaurilor s-au transformat în frunze. 
   Deoarece salcâmul a crescut peste dragonii 
japonezi, acesta și-a luat denumirea “Salcâm 
japonez”.

Ene Roberto-Cezar (VIC)
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X. Cum să pregătești un examen de 10

Pregătirea examenului 
Pregătirea examenului nu înseamnă doar studiu individual și testări succesive, ci și organizarea 

eficientă a timpului, pentru odihnă și pentru relaxare, și antrenament psihic pentru o atitudine pozitivă.

Timpul de relaxare
Planifică-ţi timpul de învăţare, astfel încât să ai în fiecare zi timp pentru relaxare! Sportul sau 

mișcarea în aer liber sunt reconfortante după orele de studiu intens. Nu trebuie să te gândești la examen sau la 
materia pe care mai trebuie să o parcurgi. În seara dinaintea examenului, culcă-te mai devreme ca de obicei, nu 
mai târziu de 21.30!

Alimentaţia sănătoasă
Organismul are nevoie de susţinere în perioadele de efort intelectual. Consumul energetic crește 

și ai nevoie de propriul program de alimentaţie sănătoasă. Se recomandă reducerea consumului de cafea, ţigări, 
mâncăruri grele etc, în avantajul fructelor și legumelor bogate în vitamine. În seara dinaintea examenului, nu 
mânca mai târziu de ora 18.00, iar mâncarea să fie ușoară.

Starea generală
Elimină, pe cât posibil, stresul suplimentar! Amână pentru după examen discuţiile despre posibilul 

rezultat! Adoptă o atitudine pozitivă și ai încedere în forţele proprii! Ai învăţat, ești pregătit, rezultatele la 
testele simulate sunt bune. Gândește-te că știi și că vei rezolva perfect cerinţele impuse în probele de examen!

Trusa de examen
Ia cu tine tot ceea ce crezi de cuviinţă că ai nevoie! Verifică dacă ai toate actele de identitate 

necesare, instrumente de scris de rezervă, o sticlă cu apă, bani, eventual, bomboane sau ciocolată. Respectă 
regulamentul de participare la examen, impus de organizatori!

Examenul propriu-zis
În dimineaţa examenului, o rezervă de timp de 15-30 de minute e absolut necesară, pentru a 

ajunge mai devreme și a te acomoda cu sala de examen. Concentrează-te asupra subiectelor și ignoră ce fac alţi 
candidaţi! Fii liniștit, concis, la subiect! Examenul e important și îl vei trece cu bine. Elimină orice gând care ţi-ar 
putea distrage atenţia! 

Concentrează-te!
prof. Lavinia Putineanu
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VORBIŢI, SCRIEŢI ROMÂNEȘTE! 50 dintre greșelile frecvente de scriere / rostire

1.    a pufni în râs / în plâns,  NU a bufni…
2.    a zăcea,  NU a zace (prin urmare, ar zăcea, va zăcea)
3.    a cădea,  NU a cade (prin urmare, ar cădea, va cădea)
4.    a plăcea, NU a place (prin urmare, ar plăcea, va plăcea, ar displăcea, va displăcea)
5.    a părea, NU a pare (prin urmare, ar părea, va părea, ar dispărea, va dispărea)
6. ca elev / ca profesor etc.,     ca și elev / ca și profesor etc.NU 
7.    voiam,  NU vroiam
8.    Urmează (ceva),  NU Urmează după (ceva)
9.    (păr) grizonant, NU grizonat
10.  elastic, sălbatic, tomnatic, primăvăratic, furtunatic etc., Nu elastec, sălbatec, tomnatec, primăvăratec, furtunatec
11.  premisă, NU premiză
12.  disertaţie, NU dizertaţie
13.  genuflexiuni,  NU genoflexiuni
14.  a importuna, NU a inoportuna
15.  clasa a douăsprezecea,  NU clasa a doisprezecea
16.  ora douăsprezece ,  NU ora doisprezece
17.   două / douăzeci și două ianuarie, februarie, martie… , NU doi / douăzeci și doi…
18.  concluziv,  NU conclusiv
19.  caramelă   (bomboană), NU caramea
20.  disident, NU dizident
21.  serviciu,  NU servici
22.  spray (pron. sprei), NU (pron.) șprei
23.  cele zece / douăzeci / trezeci etc. echipe de muncitori,  NU cei zece…
24.  președinţie,  NU președenţie
25.  reșou, NU reșeu
26.  așază, înșală, NU așează, înșeală
27.  Învaţă pe dinafară (pe de rost) ,  NU pe din afară
28.  vine din afara casei, NU dinafara casei
29.  fumoar,  NU fumuar
30.  cazinou,  NU cazino
31.  coroziv,  NU corosiv
32.  aspectuos, afectuos   (pron. u-o), NU aspectos / afectos, aspectuos / afectuos (pron. ŭo)
33.  asterisc,  asterixNU
34.  ochi albaștri,  NU albaștrii
35.  noștri, voștri   (întotdeauna!), NU noștrii, voștrii (niciodată!)
36. abţibild,   apţipild, abţipild, adţibilidNU 
37.  acordeonist,  NU acordionist
38.  (el, ea, ei, ele) creează,      NU NU NUcrează; creat, creeat, creiat; creăm, creând, creiem, creind
39.  oamenii va trebui să știe, NU Oamenii vor trebui…
40.  nu e posibil / admisibil…, NU Nu poate fi posibil / admisibil…
41.  bleumarin   (pron. bleo-), Nu bleumaren, bleomaren
42.  (cartea) de pe masă,  NU după masă
43.  Se discută despre (ceva),  NU vizavi de (ceva)
44.  Nu are decât un prieten,  NU Are decât un prieten
45.  odată ce, odată cu, NU o dată ce, o dată cu
46.  al optulea, al optsprezecelea, al zecilea,  NU al optilea/optâlea, al optisprezecelea/optâsprezecelea, al zecelea
47.  făraș,  NU foraș
48.  agreăm, agreând,   NU NU  agreem, agreiem; agreind
49.  escroc, NU excroc
50.  prevedére, (acc. pe silaba a treia, nu pe silaba a doua!)NU  prevédere
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PROPUNERI DE COLABORARE PENTRU URMĂTOAREA
PAGINĂ DE 10

1. Cele mai bune 10 ACROSTIHURI 
· ACROSTÍH, acrostihuri, s. n. Poezie sau strofă în care literele iniţiale ale versurilor, citite vertical, 

alcătuiesc un cuvânt (nume propriu, dedicaţie etc.) sau o propoziţie. Din ngr. akróstichon, fr. acrostiche.
· Iniţialelele versurilor vor alcătui cuvântul BOLINTINEANU.

2. 10 metafore ale copilăriei 

3. 10 metafore ale  adolescenţei 

4. 10 metafore ale senectuţii

5. De vorbă cu mine însumi în 10 scrisori cu același destinatar: EU

6. 10 însușiri ale unui elev bun

7. 10 însușiri ale unui profesor bun

8. 10 dintre personajele preferate, pentru că... (scurtă motivare)

9. 10 întrebări pe care i le-aș adresa lui... Dumnezeu

10. Un proiect de nota 10
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București


