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Chiţu Ana-Maria (VIIIA) - Doi clienţi ciudaţi

- ... Și două eglere cu ciocolată şi... auzi, tăicuţă, tantele sunt proaspete?
- Desigur, domnule, toate prăjiturile de aici sunt proaspete, spuse Roxana obosită, a zecea oară.

De aproape două ore cuplul de bătrâni stătea în cofetărie şi nu părea că va pleca prea curând...
- George, ia și un tiramisu, că îi place lui Ionel, spuse soţia bătrânului.
-      Da, fetiţă, dă-mi şi un tiramişu şi… şi un şuc! Ce şuc vrei? 
-      De ăla... să nu fie... începu soţia.
-      Contrafăcut! Să nu fie contrafăcut. Ai suc necontrafăcut?
-      Am. Poftiţi un suc de portocale. E bine? Atât?
-      Mnu ştiu ce să zic. Prăjitura asta, de aici... care îi este data expiraţiei? întrebă serios bătrânul.
-      Toate au fost făcute de dimineaţă.
-      Bine, bine, dar nu-mi mai pune şi prăjitura cu viştic. . . e Ionel alergic.
-      Gata? În total aveţi două eclere, un tiramisu, patru savarine, trei amandine si... vă mai dau şi o tartă, 
până la urmă?
-      Da, tăicuţă, pune şi o tantă, că nu strică. 
-      E Ionel pofticios, se scuză parcă bătrâna.
-      Aveţi de achitat 35,5 lei! anunţă Roxana.
-      Aş, prea mult, tăicuţă! Pensia asta...
-      Ia, George, ia-le pe toate, că o să se 
bucure Ionel. 

În timp ce bătrânul mai căuta cincizeci 

de bani prin buzunare, Roxana încerca să mai 

înveselească atmosfera:

-      Se pare că vă iubiţi mult nepoţelul dacă 

îi cumpăraţi atâtea prăjituri.
-      Da! E cuminte şi pupăcios! rosti veselă 
bătrâna.
-      Câţi ani are?
-      E bătrân, săracul. Are șase ani. 
Dumnezeu să-l ţină, aseară n-a dormit deloc! Poftim cincizeci de bani, tăicuţă.

Roxana rămase tăcută. De când lucra la cofetărie avea numai clienţi… care mai de care…
-      E ciobănesc caucazian Ionelul meu. Dumnezeu să-l odihnească, la revedere! salută bătrâna.

       Înainte ca fata să îi avertizeze că tocmai cumpăraseră dintr-o cofetărie care nu era nici pe departe pentru 

câini, cei doi dispăruseră. Dacă îi vor da câinelui să mănânce prăjituri... ei bine… Dumnezeu chiar avea să îl 

odihnească pe săracul Ionel...

Mareș Andrei Alexandru (VIIIA): Străina

Tânăra doamnă a închis oftând ușa.
-       Cezar, nu mă poţi învinovăţi și pentru asta! Sunt obosită de capriciile tale.
-    Nu pot?! Am ajuns să fim principalul subiect de discuţie la orice eveniment. Atitudinea ta e lamentabilă, Ela! 
Copilăroasă, naivă, guralivă... 
-     Îmi pare rău dacă nu sunt partenera ideală pentru întâlniri formale, tânăra excentrică și veselă care te 
însoţește la interviuri, care atrage priviri curioase, care îţi aduce laude...
-       Ce vrei să insinuezi? întrebă uluit de replica sa tăioasă.

   Ea l-a fixat cu privirea, având prilejul de a-și alege cuvintele. Încheieturile îi tremurau de furie și de frica să 
nu-l piardă definitiv printr-o exprimare stângace. Respiră adânc.
-    Ești superficial, Cezar! Pentru tine sunt un obiect pe care îl folosești inconștient, fără să te gândești la 
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consecinţe. Sunt o femeie! Sunt sensibilă și am nevoie de un oarecare sprijin. Crezi că sunt materialistă, că îţi cer 
prea multe. Dar nu lipsa unei averi impresionante mă întristează, ci atenţia extremă pe care o acorzi unor 
aparenţe, dorinţa de a părea altcineva.

   Indignat, s-a îndreptat spre dormitor. Trânti iar ușile. 
  Femeia se simţea eliberată, deși gesturile îi trădau nervozitatea.  S-a plimbat de câteva ori prin sufragerie, 

admirând tapetul în dungi asimetrice. Apoi a rămas clipe întregi în faţa une comode din lemn, atingându-i 
suprafaţa netedă. În partea stângă se putea observa o ramă foto. A început să-i mangâie sticla rece. Și-a aranjat 
rochia cu nuanţe de onix. Îl aștepta. Ochii lui cercetători și triști au făcut-o să tresară.

- Îţi mai adunci aminte? Era un început de noiembrie melancolic. Moartea bunicului îmi umbrise sufletul. 
Voiam să fug de lume, să descopăr umbra unui copac în care să mă 
ascund și să dispar. Aveam ochii roșii de plâns, încercănaţi de 
nesomn, faţa palidă, chipul îmbătrânit. Însă mă plimbam pe aleile 
Cișmigiului, încercând să par energică, fericită. Am poposit pe o 
bancă, privind împrejurimile, când un fluture cu aripi de un roz pal 
superb mi s-a așezat pe mâna stângă. În faţa mea, un tânăr 
imortaliza momentul cu o cameră foto instant. Mi-a oferit poză, 
prezentându-se drept un suflet neobosit ce caută frumuseţi, deși e 
student la ASE. Ţin minte că eram așa de emoţionată, încât m-am 
împiedicat de trei ori în seara aia. Îl ascultam neîntrerupt. Am cinat 
împreună. De emoţie, am spart și un pahar... Era o întâlnire, după 
mult timp. La plecare i-am inapoiat poza. Pe spate îi scrisesem în 
grabă cifre. Poate voia să ne mai vedem... Și uite-mă acum, după 
șapte ani, cu aceeași poză în faţă, alături de același tânăr fermecator 
și cu o verighetă strâmtă pe inelar. Fără emoţie, fără fiori...
-     Nu am vrut să crezi vreodată că toată povestea noastră a fost o 
întâmplare banală. Sentimentele mele pentru tine sunt 
incontestabile. Dar nu putem fi mereu tineri, Ela!
-       Este adevărat, răspunse tânăra cu mâhnire. Însă...

                                                               Se opri brusc și respiră adânc.
-       Cezar, eu voi fi mereu străina de sub aripile unui fluture!

Nicoară Lorena (IXA) - Regatul Caleria (fragment de roman)

Capitolul I

Domeniul Dragonborn era aproape pustiu, doar treizeci de suflete bântuind holurile lungi ale castelului 

vechi de piatră.  Loreena, doamna proprietăţii, era așezată pe un fotoliu moale, lângă o masă plină cu fructe 

confiate și cu vin. Alegea costumul de nuntă al fratelui său, Wesley. Regina îi propusese căsătoria, deoarece 

multe dintre satele ei fuseseră atacate și un sfert din proviziile de iarnă, distruse. Risca foamete dacă nu făcea 

rost de grâu, pâine și cartofi, iar familia Dragonborn era una dintre cele mai bogate din ţinut. Își permiteau cu 

ușurinţă să cumpere proviziile de la alte regate, iar căsătoria lui Wesley cu prinţesa Krea îl catapulta în vârful 

liniei de succesiune a tronului. Loreena a acceptat înţelegerea nu pentru că îi făcea plăcere să îi facă favoruri 

reginei, ci pentru că, așa cum îl știa pe fratele ei, avea să o lase imediat însărcinată pe prinţesa Krea și astfel, 

numele Dragonborn avea să fie parte din regalitate, iar Wesley avea să devină regele Caleriei. Gândul că va 

putea îndeplini ultima dorinţă a părinţilor ei îi aducea pace în suflet. 

-     Rămâne cel din dreapta, a spus Loreena și a înghiţit un bob de strugure, plimbându-și ochii în susul și în 

josul costumului albastru, de catifea. Să îi luaţi măsurile lui Wesley.

  Loreena moștenise severitatea și încrederea în sine a tatălui său, văr de-al doilea cu împăratul Athalos. 
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Avea douăzeci de ani. Ar fi vrut să trăiască și ea viaţa plină de amor și de petreceri a fratelui său, dar cineva 

trebuia să aibă grijă de tot domeniul familiei și de soarta numelui Dragonborn. Avusese odată o discuţie foarte 

interesantă cu unchiul ei, suveranul suprem, care o simpatiza foarte mult. Îi spusese tinerei contese că 

mariajele făcute din interes aduc doar necazuri și nefericire, și ea hotărâse că nu avea niciodată să se mărite 

dacă nu așa îi poruncea inima. Era însă dispusă să îl supună pe Wesley unui asemenea mariaj. Era timpul ca 

Wesley să înveţe cum e să simţi greutatea responsabilităţilor căzându-ţi pe umeri. 

-       Tânărul conte este la vânătoare, a spus servitoarea. Doriţi să trimit pe cineva după el?

-       Nu, nu. Mulţumesc Aleida, poţi pleca.

Femeia s-a supus și a părăsit camera, lăsând-o singură pe contesă. 

Oricât de mult i-ar fi plăcut Loreenei calităţile dobândite de la tatăl ei, ar 

fi preferat să primească măcar înfăţișarea mamei sale. În schimb, luase 

tot de la bătrânul conte de Dragonborn. Părul lung, pe care îl ţinea liber, 

rebel, era moale, dar fără volum și drept, de culoare castanie. Ochii - 

aproape negri, lipsiţi de căldură, cu gene dese, și buzele, prea mari pentru 

faţa ei micuţă, mereu sângerii și crăpate. Era mai rotundă decât cerea 

moda, cu șolduri late, coapse mari și piept generos. Câteodată se 

pomenea geloasă pe fratele ei. Deși tot cu tatăl lor semăna, moștenise 

șarmul mamei, care adesea îl ducea direct în patul celor mai frumoase 

tinere, fie ele de viţă ţărăncuţe ori femei ușoare, căutate prin bordeluri.
A privit lângă ușă, unde erau cinci cufere mari, din lemn, așezate unul 

peste altul, unde rochiile și pantofii pentru așteptau întâlnirea la curtea 
regală. A coborât în camera de zi ca să-și continue lectura din “Urletul 
Lupilor”. Era împotriva ideii care zicea că femeile trebuie să fie doar 
mame, fără opinii în faţa bărbaţilor. Chiar împăratul îi făcuse cadou 
cărţile lui vechi, pentru ca tânăra… “să își lărgească orizonturile”. A băut 
un pahar de vin.  Alcoolul i-a ars gâtul.  După câteva  pagini,  a pus cartea 

deoparte. Focul ardea cuminte în șemineul mare, nicio briză de vânt nu îl tulbura. A căzut pe gânduri. Pe de-o 
parte, nu voia să își părăsească preţiosul cămin, iar pe de alta, simţea nevoia arzătoare de a explora locuri noi… 
Gândurile i-au fost tulburate brutal de vocea uneia dintre servitoare, o femeie bătrână, grăsană, cu urme de ulei 
pe rochia de cârpă. “Lucrează la bucătărie, cu siguranţă”, s-a gândit contesa. 

-      Aleida a dorit să vă anunţ că fratele dumneavoastră s-a întors. Să pun cina? a întrebat femeia, jucându-se 

nervoasă cu degetele. 

   Loreena era adesea o viperă. Nobilii din regat asociau asta cu lipsa unui soţ. Adevărul era că îi plăcea să 

aibă reputaţie de scorpie, căci ţinea toţi posibilii pretendenţi cât mai departe. În seara asta însă doar era 

obosită.

-       Da, pune cina. Mulţumesc.

Femeia a făcut o plecăciune și s-a retras, mulţumind zeilor că nu a fost victima indispoziţiei  stăpânei sale. 

Wesley a intrat în cameră și s-a trântit pe una dintre canapele. Lăsase în urma lui o dâră de noroi. Hainele-i erau 

ude, semn că afară ploua. Îl urmărea o bătrână micuţă care lustruia podeaua acolo unde el o murdărise. Și-a scos 

cizmele grele și le-a întins femeii, împreună cu un bănuţ de argint. 

-      Mulţumesc, Dimia. 

Bătrâna a făcut o plecăciune, în semn de recunoștinţă. 

Loreena a așteptat până când corpul deteriorat al Dimiei s-a topit în hol, apoi s-a uitat dezamăgită la Wesley.

-       Azi trebuia să îţi luăm măsurile pentru costum, Wesley, a spus ea oftând. 

-     Nunta e abia peste trei săptămâni, ce-i cu graba asta? a zâmbit el și s-a lăsat pe spate, urmărind amuzat 

expresiile nervoase ale surorii sale. 

Loreena ar fi dat orice să îi șteargă zâmbetul ștrengăresc de pe faţă. 

-     E bine să fim pregătiţi, Wesley. Și sper că e clar că, după ce vă căsătoriţi, cel puţin un an nu ai voie să pui 

piciorul într-un bordel. Ne-am înţeles? 
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Wesley îi privi sprânceana ridicată. Zâmbetul îi dispăruse. Se uita încruntat la sora lui, să își dea seama dacă 

chiar vorbea serios. Era imposibil. Cum să stea el un an fără să simtă căldura unei femei?

-      Sunt cât se poate de serioasă, Wesley. Nu o să pătezi numele familiei cu comportamentul tău desfrânat.

  Se ridicase în picioare și era gata să îl plesnească pe Wesley pentru expresia tâmpă de pe faţa lui. Și-a 

adunat toată furia și a expirat adânc, alungând-o afară. Fără să mai zică nimic, l-a lăsat pe Wesley și a mers spre 

camera unde luau cina. Obișnuia să ia masa cu servitorii, când nu mânca singură, în camera ei. Așa făcuseră și 

tatăl și bunicul ei. Așa rămăsese obiceiul. S-a așezat pe scaunul din capul mesei, cu șezut moale și catifea roșie. 

Și-a întins mâna spre carafa de vin și și-a turnat un pahar. Dragostea pentru vin tot de la tatăl său o moștenise. 

-      Puteţi începe, Wesley o să întârzie puţin, a spus Loreena, vocea ei răsunând în liniștea mormântală. 

  Cina a fost liniștită. Loreena știa că Wesley nu avea să li se alăture, știa despre relaţia complicată dintre 

fratele ei și Aleida și a bănuit că ăsta era motivul absenţei lor.

-       De dimineaţă vreau să fiu trezită devreme. Să plecăm înainte de răsărit, a ordonat contesa.

-       Ce drum doriţi, ăl principal sau prin sate? a întrebat timid birjarul. 

  Domeniul Dragonborn era în estul regatului, înconjurat de copaci înalţi și munţi cu creste albite, păzit de 

vânturi reci și ceaţă groasă. Era drum lung până la castelul reginei, chiar și cu armăsarii zvelţi din grajduri. 

-      Pe drumul principal, iar Wesley să călărească împreună cu gardienii, a explicat Loreena încet. Nimeni din

încăpere nu a avut curaj să ceară motivul hotărârii ei.

Adevărul era că voia doar să îi dea lui Wesley o lecţie. Afară era frig, iar fratele ei avea să îl îndure alături de 

gardienii al căror rang era mult mai scăzut ca al lui. După cină, Loreena s-a retras în încăperile ei. Între timp, 

Wesley și Aleida își petreceau ultima noapte de dragoste împreună, încurcaţi în așternuturile de mătase ale 

tânărului conte. Aveau o relaţie liniștită. Aleida fusese cea care îl învăţase pe Wesley cum să iubească o femeie. 

Avea puţin peste treizeci de ani, aproape de două ori cât vârsta lui Wesley. Fusese amanta tatălui său și chiar 

petrecuse mai mult timp alături de el decât propria-i soţie. Crescând, sora lui a devenit prietenă apropiată de 

Aleida, iar însuși Wesley a început să o cunoască pe frumoasa servitoare, într-un mod aparte, doar al lor. 

   Wesley stătea cu spatele rezemat de cadrul patului de lemn de stejar, cu pieptul dezgolit și cu părul negru, 

răvășit, ochii căprui arzând fiecare centimetru din pielea Aleidei. Ea, la fereastră, acoperită de un cearceaf 

subţire, transparent, privea grădinile moarte ale castelului. Lumina lunii îi mângâia delicat pielea arămie. Era 

frumoasă. 

-      Să ai răbdare cu tânăra prinţesă, Wesley! Nu o forţa! Ochii i se plimbau triști printre tufele de trandafiri.

Cu toate că era încă destul de tânără, fiecare întâlnire cu Wesley era epuizantă. Aleida nu avea nevoie de 

plăcere,  ci de  căldura unui trup.  Îi plăcea să fie lentă, 

să prelungească fiecare clipă, să guste dulceaţa 

buzelor iubitului ei până când avea să simtă iubirea 

temporară ce îi hrănea inima. Wesley însă, la doar 

șaptesprezece ani, era agresiv. Mușca din gâtul ei 

până când lăsa semne vineţii și nu avea nevoie de 

clipe de iubire eternă, ci de plăcere carnală. 

-      Nu-ţi bate capul cu asta, cu siguranţă găsesc vreo 

cameristă pe acolo dornică de distracţie, a rânjit 

Wesley.

Aleida s-a aplecat și, cu o mișcare graţioasă, și-a 

ridicat de jos cămașa de noapte, alunecând rapid în 

ea. I-a aruncat o privire plină de compasiune lui 

Wesley și a deschis ușa grea a dormitorului, părăsind-

ul. Wesley s-a întins în pat și pleoapele i-au căzut, 

apăsate de oboseală. 

Ultima noapte a copiilor Dragonborn petrecută 

în castel în vremuri de pace a fost liniștită. Dimineaţa 

a venit prea repede. Era timpul să plece.



                                      O soluţie extremăVăceanu Bianca (VIIIA) - 

Am deschis ochii: un peisaj sumbru. Totul era un praf cenușiu, rocile 
calcaroase înlocuiau parcurile verzi, craterele erau pe post de clădiri, iar în loc 
de drumuri, o pulbere neagră de antracit. Mi s-a făcut sete… dar nu găseam nicio 
sursă de apă, în schimb dădeam la fiecare pas de deșeuri industriale. M-am 
gândit că noaptea o să pună stăpânire peste întregul ţinut și eu nu am unde 
înnopta, așa că m-am aventurat în cautarea unui adăpost. 
 Deodată, un fascicul de lumina albă mi s-a ivit în cale. O stea căzătoare? 
Nu…  un O.Z.N. Am ajuns înăutru fără să știu cum și când.  Eram speriată, 
confuză.  Ce ar cauta niște extraterestri pe o planetă distrusă ?! Au venit să mă 
întâmpine doi roboţi din oţel, cu căști prin care comunicau și arme cu laser. 
Vrând să aflu mai multe despre locul în care mă aflam, am fost dusă la 
conducătorul lor: un om. 
 -      Bună ziua! i-am spus timid.
-      Bună! Eu sunt Augustin Sebastian și stiu că ești curioasă și vrei să afli cum ai ajuns aici. În urma cu douăzeci 
de ani, văzând cum evoluează planeta și ce gravitate aveau consecinţele poluării, am construit o aeronavă și 
câţiva roboţi care puteau fi controlaţi printr-o aplicaţie software facută tot de mine. Toate acestea aveau scopul 
salvării Terrei. Planul meu este pe cale să se realizeze.
-      Cum o să refaci ceva deja distrus? De ce nu ai prevenit totul?
-     O să reușesc cu ajutorul tău. Mai devreme te aflai pe ce a mai ramas din Terra, fiind supusă unui test. Tu mi-ai 
confirmat că poluarea aerului nu a produs variaţii mari ale compoziţiei elementelor acestuia astfel încât să nu 
mai fie posibilă viaţa pe Pământ. Acest test a fost unul dintre cele mai grele, deoarece riscul intoxicării tale cu 
un gaz toxic care putea fi prezent în atmosfera, cu monoxid de carbon sau cu dioxid de sulf, era mare.
-      Și mai departe… ce vei face?
-      În borcanele de pe masa din dreapta ta se afla mostre de apă pură, iar cu ajutorul mașinii de multiplicat 
apa,  invenţie proprie,  voi face o sursă inepuizabilă .
 Atfel, aducând apa pe Terra, solurile se vor reface și 
vor spori creșterea plantelor.
-      Nu vreau să îţi stric planurile, dar degeaba încerci 
să faci posibilă viaţa pe Pământ dacă nu mai există alţi 
oameni pentru a o putea popula.
-    Am mostrele ADN-ului uman, iar cu ajutorul mașinii 
cu care am reușit să clonez roboţii, voi reuși să clonez 
și oamenii. Acest ansamblu de procese va dura o 
perioadă, dar sper ca îmi vei fi alături și că vom reuși să 
restabilim Terra.
 Mașina de multiplicat apa… oameni clonaţi….nu, 
nu se poate…
 Ochii mei erau deschiși doar în vis. Ce bucurie! 
Mai avem timp să salvăm planeta, astfel încât 
poluarea să nu sufoce viaţa…Mai vreau să văd verdele 
crud al ierbii, să simt miros de trandafiri, să aud susur 
de izvoare și clipocit de valuri izbite de ţărm. Trezită 
din coșmar priveam cu nesaţ albastrul cerului și, cu 
teamă, am întors privirea spre pământ. 

Nici urmă de praf cenușiu, roci calcaroase, 
pulbere de antracit… Am fost cuprinsă de fericirea 
revederii locurilor dragi și mi-am promis că voi 
încerca să protejez acest mediu astfel încât să nu 
ajungem la soluţia extremă din vis. 
                                                                                                                      

 Text:   Desen: Șipu Cătălina (VIIIA) ; Chițu Ana-Maria(VIIIA)                    

Cuvinte potrivite  într-o chimie literară



Năsturică Andreea Bianca (VIIIA) - Din anul 4015
                    

Picăturile se scurg încet, totul pare încetinit, lumea pare amorţită, lumina se reflectă ușor. Parcă și ea își 
dorește să fie dat timpul înapoi. În jurul Recipientului zăceau câteva trupuri aparent neînsufleţite. De fapt, erau 
ca totul din jur: încetinite.
-       Oprește-te, cred că este suficient de mult pentru a-l porni.
-      Nu, nu e ... trebuie să fie totul impecabil, avem o singură încercare și nu putem să o ratăm, pentru că nu ai 
avut tu destul curaj ca să punem toată cantitatea de potasiu necesară.
-       Realizezi că, în momentul în care o să îl pornim, nu o să mai aibă aceleași proprietăţi: nici fizice, nici chimice?
-       Am muncit treizeci de ani pentru asta, nu am învăţat atât ca să vină un copil să-mi spună ce trebuie să fac.
-      Păi, în cazul asta ... aprinde-l, fă ce ai vrut dintotdeauna, nu asculta pe nimeni, dar nu te aștepta să stau aici 
în timp ce faci o greșeală! 
-      Odată ce ai intrat, nu mai pleci. Mai ales acum, când suntem la un buton distanţă de a crea ceva nemaivăzut. 
Este totul pregătit? Îl pornim? Pornim noul viitor pentru omenire?
-      Faci o greșeală, dar nu mai are rost să-mi bat gura cu tine, e totul gata, dă-i drumul! Cred că să nu o să meargă.

Fiecare buton și maneta erau gata de pornire. Luminiţele colorate prevesteau una dintre cele mai bune 
posibile inovaţii în fizică și în chimie. În momentul în care butoanele roșii deveneau verzi, temperatura urma să 
scadă încet până la -273,15°C, apoi, pentru prima dată în istorie, aparatul cobora la -274°C. Astfel se distrugea 
tot ce se știa până atunci, temperatura fiind, chiar și pentru câteva minute, sub zero absolut.

O singură greșeală și totul ar fi fost distrus la fel de repede cum pornea "Recipientul", căci așa se numea 
locul unde totul trebuia să devină posibil.

Succesul era iminent ... toţi oamenii de știinţă erau în extaz... asta era ... asta era cheia, asta era arma 
supremă pentru războiul în care lumea se afla. Anul 4015 nu era incitant pentru nimeni, dar, cu ajutorul a ceva 
care să facă orice molecula și orice atom să se oprească... “Da, se pare că avem un nou câștigător... fizica, chimia, 
matematica, informatica ... știinţele exacte câștigă din nou” – așa se vorbea peste tot.
-      Oprește-l! Oprește-l acum!!!
-      Nu! De ce? În două minute o să se întâmple!
-      Are o fisură în rezervorul pentru uraniu, o să explodeze.
-      Nu are nimic, șterge-ţi ochelarii.

-   Fii pentru o secundă tatăl meu și nu doar 
șeful! Ascultă-mă, te rog...

-    Menţine echilibrul termic, închide-l!
-    Domnule, nu mai răspunde la nicio comandă.

De la extaz la agonie sau, după cum spune o vorbă 
veche, "Cine râde la urmă, râde mai bine", de data 
asta nu au câștigat oamenii, nici animalele, nici 
plantele, a câștigat universul devenind opusul a 
ce s-a întâmplat acum câteva sute de milioane de 
ani. Atunci a fost căldura, acum, răcoarea 
absolută. Dominaţia umană s-a terminat,  
încheindu-se al doilea capitol al Terrei, fiecare  
persoană având un loc lângă dinozauri. O nouă 
rasă, superioară, va guverna iar Pământul până 
când ceva o va distruge, pentru că totul este până 
la urmă doar un ciclu continuu…

Mareș Andrei Alexandru (VIIIA): Reversibil...

  Cât de mult ţi-ai dori să trăiești nostalgic ce n-ai trăit, să atingi umbra sublimă a unui viitor...Poate îţi este mai 
bun prezentul pe care nu vrei să-l simţi, stricat de timp și în timp... Poate vrei un trecut uitat... Ce ai oferi în schimb? 
Puţină speranţă? O fărâmă vis? De suflet?

Anul: 8571; Sectorul galactic: Omega; Planeta: IRJM737;

Cuvinte potrivite  într-o chimie literară



Stare generală a planetei: precară. E război. O neînţelegere aparent minoră a provocat un eveniment tragic, 
ce distruge cu o viteză tulburătoare orice, fără milă. A început de la un test neanunţat la nivel galactic al 
sectorului Alpha, o tentativă de pornire a unui arme bionucleare, alimentată cu materie organică. Era de înţeles 
că nu va avea să meargă, însă ambiţia absurdă de a demonstra o superioritate inegalabilă a eliminat orice 
dubiu. Experimentul a distrus 6 galaxii. Înspăimântător! Putea să devină o ameninţare, putea distruge tot. S-au 
luat măsuri drastice. Poate prea drastice. Alpha a fost desfinţată, arma a fost dezactivată și transferată într-un 
loc sigur. Așa a început dizarmonia. Toţi doreau să testeze un asemenea echipament, să-l utilizeze pentru a 
încheia războiul. Planete erau distruse zilnic, civilizaţii dispăreau la câteva zile. Cel mai grav, structura 
Universului era afectată. 

Ajungem în prezent. Vorbim despre un inevitabil, așteptat de 2000 de ani. Mai e un an până atunci. Până 

când greșelile se vor plăti, până când totul va fi nimic... 

-      Ce vom face, Amanda? Nu mai avem mult timp... 

-      Știu. Însă nu vrea să fie găsit. Se ascunde departe de văzul nostru.

-      Sau poate nu știm noi să-l vedem, cu ce ochi să-l căutăm.

Stătea pe scaun, în faţa sistemului holografic uzat. Era tensionată, cu mâinile împreunate și tremurânde. 

Apă se strecoară în ochii ei.
-      Degeaba! E inutil! Poate nici nu-i real ce căutăm noi. Poate e totul o eroare... Poate eu sunt o greșeală. 

I-am minţit fără să vreau pe toţi. Mi-e frică! Nu mai cred că există…Nu mai cred în ULTIMUL ELEMENT…

Pentru acel univers mai era o speranţă ce pâlpâia vag, ca un bec vechi. O teorie ce putea să schimbe totul. 

Sunt mult mai multe elemente în existenţă decât cele 118 din tabelul periodic al lui Mendeleev. Se presupune 

că, prin combinarea acestora, printr-o reacţie finală, materia va putea fi schimată inimaginabil. Totul cu un 

singur preţ: ULTIMUL ELEMENT… Mulţi credeau că e o fantasmagorie, o tentativă proastă, menită să calmeze 

oamenii, însă…

-      Dar ce ar putea să fie? 

-      Poate…

Sistemele aparatelor înnebunesc. Se aude un sunet alarmant. 

-      Nu! Nu! NUU! A început..

-      E imposibil! Trebuie să fie o defecţiune a software-ului…

-      Un semnal trimis de la Centrul Univeral nu poate fi eronat! 

Lumina  orbitoare  străpunge  întunericul  din  celălalt  colţ  al 

existenţei.

-      Se autodistruge... Nu mai avem timp... Am fost așa de, de.. 

E doar greșeala mea.

-      Amanda! Ascultă-mă! Tu poţi să-ţi dai seama. Mereu ai făcut-o!

-      E târziu... Nici nu există...

-      Atunci de ce toate reacţiile duc la acest element?

-      Nu e același element, rezultă mereu o altă substanţă. Altceva…

-      Poate e indescifrabilă.. Poate trebuie să crezi în miracole, în 

suflet...

-   Miracole  nu există… Stai!  Substanţe  ce variază,  indescifrabil, 

ultimul… nevăzut și o structură ce nu și-a găsit niciodată un alt scop decât a exista..  Pregătește toate 

elementele, pune-le în aparat!

-      Gata. Acum?

-      Trebuie sa devin eu un element!

-      Poftim?

-    Am înţeles acum.  Spritul…spiritul este elementul secret… Variază, există, nu poate fi descifrat, nu are 

simbol, e etern.

-      Ești sigură?

-      Dacă nu sunt acum, atunci când?

Cuvinte potrivite  într-o chimie literară
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Cuvinte potrivite  într-o chimie literară

Aparatul a pornit. Toate elementele se combinau, deveneau nimic și tot în același timp. A avut dreptate: 

avea o singură șansă… 

 Să mă întorc în timp, cu milenii în urmă, să repar greșeli eterne, să schimb oameni, realităţi, suflete. Vreau să 

trăiesc departe de prezent... vreau trecutul să-mi fie actual, suferinţa Universului să se curme. Vreau o viaţă în care 

oamenii simt, se bucură... Vreau să trăiesc!

Lumina a invadat lumea și Universul a renăscut.

E aprilie…Petale se pierd în aer, aerul e sublim… Raze se strecoară în crengi și împrăștie aer cald. Se simte 

speranţă în lume... Exist unde vreau, după atâta vreme. Voi schimba... Totul e reversibil.

Bănuţă Bianca (VIIIA):  Doi prieteni

      Povestea  a început  când două particule de hidrogen s-au întâlnit, din întâmplare, cu una de oxigen. S-au 

analizat curioase, apoi, cu o oarecare încredere, domnul Oxigen a spus:

-     Bună! Eu sunt Oxigen, renumita sursă pentru respiraţie.  Te-am zărit pe-aici și am vrut să te salut. Văd că ești 

cam tăcut … Ţi-a mâncat pisica limba? Eeee …! Nu vrei să răspunzi. Lasă că te fac eu să vorbești! Știi, frumoasă 

este lumea aceasta, dar parcă mai lipsește ceva. Îmi stă pe limbă.  Ahhh... Gata, știu ! E ceva lichid care ajută la 

existenţă. Să știi că e o ghicitoare la care trebuie să răspunzi!

Hidrogen tăcea. Enervat de muţenia lui Oxigen îl 

scutură puţin. Și, ce să vezi?! Cei doi se contopesc 

și se transformă în cel mai important lichid fără 

de care nimic nu poate dăinui.

-     Bine că ai tăcut! Să știi că acesta era răspunsul 

ghicitorii pe care nu puteam să o deslușesc. Fără 

tine n-aș fi descoperit această minune. Deci, 

prietene, pe unde vrei să călătorim?

-   Îţi propun să facem o călătorie în minunata 

noastră lume, unde nimic nu poate exista fără 

această sursă vitală numită APĂ. Cred că nicăieri 

nu se poate vedea mai bine reușita combinaţiei 

noastre. 

-    Da, este o idee minunată, iar eu te invit apoi în 

fascinantul deșert, pe urmele lui Aladin și ale 

Sheherezadei, acolo unde lipsa acestui lichid 

miraculos aduce atâta suferinţă și nevoi. 



Cuvinte potrivite  Acrostihuri bolintinene

Blestem aprig ziua-n care-
O voce gravă m-a adus
Lângă marea făr'de care
Inima n-ar fi apus.
N-am să uit, nu, niciodată:
Tu mi-ai fost un simplu val,
Iarna l-a-ngheţat devreme,
Iar vântul l-a dus la mal.
N-am să uit, nu, niciodată:
Era greu să lupt cu tine,
Am sperat c-o să mă vezi.
Nu m-am risipit, mi-e bine.
Unde ești? În ce mări verzi?

Vasile Georgiana Denisa (IXF)

Bodegi pustii în urma ta
Odată erau pline.
Luceau trei stele peste nea,
Iar eu veneam spre tine.
Noi ne-am promis atunci prea mult:
Tandreţe și-mpăcare,
Iubire, dor, visare…
N-a fost așa, eram naivi,
Eram copii cuminţi
Acum sunt singură, te chem
Nu vii din nou să-mi cânţi 
Un gând frumos să-l minţi?

Vasile Georgiana Denisa (IXF)

Bolin�neanu e liceu de top.
Oricând aici avem un scop:
La toate să-nvățăm cu spor,
Iubire s-adunăm și dor...
Nimeni nu vrea să se oprească
Tărâmuri noi să-și limpezească.
Imnul azi l-am repetat
Nicio strofă n-am uitat.
E un lucru minunat
A-nvăța în școala asta
Nu mă vreau în alt liceu
Unde n-aș putea fi… eu.

Rotaru Elena (VIA)

Bătând din aripi diafane, fluturând
O clipă trece deîndată…
Liniștea vieţii ne inundă.
Ieri parcă a fost odată…
Noi azi suntem la fel ca ieri
Totu-i doar ...viaţă sub soare,
Iar soarele mereu răsare.
Nimeni nu știe ce va fi.
Eternitatea e o clipă, 
A universului aripă...
Noi buni și iubitori să fim,
Uniţi, căci sigur izbândim!

Drăgan Ioana Simona (VIA)

Bogat să fii, sărac să fii,
Om bun, cinstit tu să rămâi!
Le dai, de-ţi cer, un ajutor
Indiferent că-s cerșetori.
Numaidecât tu să-i ajuţi, 
Toţi egoiștii să-i înfrunţi.
Iubind toţi oamenii la fel,
Ne-ai fi celor din jur model.
E sigur că te vom urma
Acolo unde-i suferinţă, 
Nu vrem decât a alina
Umbra, durerea, cu credinţă.

Voinea Rebecca-Ligia (VIB)

Biletul fericirii e greu de obținut.
Odată câș�gat, e simplu de pierdut.   
La Templul Bucuriei te duci grăbit, având
Intenția de-a-l recăpăta curând.
Nimeni nu îți răspunde atunci când tu soseș�.
Templul dispare-n beznă. Apare, ca-n poveș�
Iazul Dezamăgirii: doar vis și amin�ri
Nostalgice, cuprinse în mari nemulțumiri.
E oare �mpul copt să-ncerci singur s-aduni
Acum, nu altă dată, speranțe în cununi?
Nu cele derizorii, cu spini și cu noroi,
Unele mari, culese din frunze de trifoi.

           Șipu Cătălina (VIIIA)

Acrostihuri bolintinene
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                       Olimpici. Sportivi. Artiști  

OLLR (Olimpiada de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ) / SECTOR

Menţiuni
Săbăreanu Andreea (VIA) – prof. Anca Niţoiu

Mareș Andrei Alexandru (VIIIA) - prof. Ruxandra Petre
Văceanu Bianca (VIIIA) - prof. Ruxandra Petre

OLAV (Olimpiada LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ)
SECTOR (calificaţi pentru etapa municipală)

Nivelul I (clasele a V-a şi a VI-a)
Voinea Rebecca Ligia (VIB) / Premiul al III-lea, prof. Ruxandra Petre

Sas Daria Ioana (VIA) / Menţiune, prof. Anca Niţoiu
Lupu Daria (VIA) / Menţiune, prof. Anca Niţoiu

Nivelul al II-lea (clasele a VII-a şi a VIII-a)
Filip Adriana Viorela (VIIIB) / Menţiune, prof. Anca Niţoiu
Matei Teodora Octavia (VIIB) / Menţiune, prof. Dora Lazăr

Năsturică Andreea Bianca (VIIIA) / Menţiune,  prof. Ruxandra Petre

Nivelul al III-lea (clasele a IX-a și a X-a)
Borș Giulia Gisela (XC)  / Menţiune, prof. Veronica Buzdea

Pascu Andreea (IXF) / Menţiune, prof. Ruxandra Petre
Mahmoud Samira (XD) / Menţiune, prof. Rodica Popescu

MUNICIPIU
Menţiuni: Sas Daria (VIA), prof. Anca Niţoiu; Năsturică Andreea Bianca (VIIIA), prof. Ruxandra Petre

Concursul de CREAŢIE LITERARĂ “TINERE CONDEIE” / MUNICIPIU (secţiunea PROZĂ)

Nicoară Lorena (IXA) – Premiul al II-lea, prof. Ruxandra Petre
Mareș Andrei Alexandru (VIIIA) – Premiul al III-lea, prof. Ruxandra Petre

Concursul Naţional de CREAŢIE LITERARĂ “Lumea sufletului meu” – Drobeta-Turnu Severin 
(secţiunea PROZĂ):

Nicoară Lorena (IXA) - Premiul al III-lea, prof. Ruxandra Petre
Vasile Giorgiana Denisa (IXF) - Menţiune, prof. Ruxandra Petre

Concursul de REVISTE ȘCOLARE “TINERE CONDEIE” SECTOR MUNICIPIU: Premiul I /  și 

Premiul I / SECTOR și MUNICIPIU

Concursul Naţional de REVISTE ȘCOLARE “Lumea sufletului meu” – Drobeta-Turnu Severin:
 

Premiul I
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Olimpiada de LIMBA ENGLEZĂ / SECTOR

Premiul I: Milac Alexandra (XA), prof. Luminiţa Tărchilă

Premiul al II-lea: Nicoară Lorena (IXA), prof. Daniela Chimirea

Premiul al II-lea: Mihăilescu Cristian (XA), prof. Daniela Tănăsescu

CHIMIE

DENUMIREA COMPETIŢIEI               NUMELE ELEVULUI                  CLASA              PREMIUL  

NUMELE 

PROFESORULUI

COORDONATOR

Faza pe sector

Concursul

Salvaţi planeta albastră

Faza pe SECTOR

Concursul

Lazăr Edeleanu

Faza pe MUNICIPIU

Concursul

Salvaţi planeta albastră

Faza NAŢIONALĂ

Concursul

Călătorie în lumea știinţei,

popas la porţile artei

Premiul I

Menţiune -

calificare 

la faza municipală

Premiul I

Premiul I

Premiul al II-lea

Premil al III-lea

NĂSTURICĂ ANDREEA BIANCA

PARASCHIV EDUARD - CRISTIAN

COSTIA ALEXANDRU

COJOCARU ANDREI

NĂSTURICĂ ANDREEA BIANCA

PARASCHIV EDUARD - CRISTIAN

BARAC ALEXANDRU

PANDURU BEATRICE - DANIELA

PANDURU DENISA ANA - MARIA

NĂSTURICĂ ANDREEA BIANCA

PARASCHIV EDUARD - CRISTIAN

CHIŢU ANA - MARIA

ȘIPU CĂTĂLINA

VĂCEANU BIANCA

BARAC ALEXANDRU

PANDURU BEATRICE - DANIELA

PANDURU DENISA - MARIA

MAREȘ ANDREI ALEXANDRU

NĂSTURICĂ ANDREEA BIANCA

BĂNUŢĂ BIANCA GABRIELA

COSTICA 

VĂRZARU

COSTICA 

VĂRZARU

COSTICA 

VĂRZARU

COSTICA

VĂRZARU

VIII A

VIII A

VII A

VII A

VIII A

VIII A

VIII C

VIII C

VIII C

VIII A

VIII A

VIII A 

VIII A

VIII A

VIII C

VIII C

VIII C

VIII A

VIII A

VIII A

Olimpiada de FIZICĂ / SECTOR - prof. Mihaela Luca

Premiul al II-lea: Voinea Rebecca (VI B) (calificată pentru etapa municipală)

Premiul al III-lea: Morărașu Alexandru (VIA)

MENŢIUNI: Albu Robert (VIB), Iancu Florian (VIB), Șișu Mihai (VIC), Costia Alexandru (VIIA)



Olimpiada de MATEMATICĂ

Popa Ionuţ Constantin (VA), prof. Gabriela Mihai - calificat la etapa pe MUNICIPIU 

Concursul Naţional LUMINAMATH organizat de ICHB – prof. Lavinia Putineanu

Menţiune: Toader Vlad (VIB), Cojocaru Andrei (VIIA) 

Concursul PROFU' DE MATE – prof. Lavinia Putineanu

Premiul al II-lea: Voinea Rebecca (VIB)

Premiul al III-lea: Toader Vlad (VIB), Toader Teodora (VIB), Cojocaru Andrei (VIIA)

Concursul CANGURUL – prof. Lavinia Putineanu

Calificaţi la etapa naţională: Albu Robert (VIB), Toader Vlad (VIB), Cojocaru Andrei (VIIA)

OLIMPIADA de EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ, prof. Viorica Oancea

SECTOR

Premiul I: Panduru Beatrice Daniela (VIIIC)

Premiul al II-lea: Panduru Denisa Ana-Maria (VIIIC)

Premiul al III-lea: Albu Robert (VIB)

Menţiuni: Purcărea Ciulacu Viviana (VC); Toader Vlad (VIB)

EDUCAŢIE PLASTICĂ

Concursului de Creaţie și Interpretare Artistică SPIRART (în parteneriat cu Colegiul Naţional „Spiru Haret”)

ediţia a XII-a 

Săbăreanu Andreea (VIA) - , secţiunea GRAFICĂ - prof. Irina CangeopolPREMIUL SPECIAL

Cășvean Cosmina (VIB)  -  PREMIUL SPECIAL, secţiunea PICTURĂ - prof.Irina Cangeopol

Neagu Maria Nicoleta (VIB) , secţiunea COLAJ - prof. Irina Cangeopol- MENŢIUNE 

Dima Ștefan (IXF) -  la secţiunea GRAFICĂ - prof. Oana Simona Ciufu PREMIUL SPECIAL

 

Profesor: Valeria Purcărea-Ciulacu

 Mențiune / SECTOR: COSTIA ALEXANDRU CĂTĂLIN, MATEI ANA-MARIA (VIIA)

Menţiune / MUNICIPIU: COSTIA ALEXANDRU CĂTĂLIN, MATEI ANA-MARIA (VIIA)
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OLIMPIADA DE BIOLOGIE

                    Olimpici. Sportivi. Artiști  



       CONCURSUL DE BIOLOGIE “GEORGE EMIL PALADE”  
 SECTOR

Premiul I: PURCĂREA-CIULACU VIVIANA-MIHAELA  (VC), BUSUIOC MARIO  (VC), ȘIȘU MIHAI  (VIC)

          

 Premiul al II-lea: VASILESCU MIHAI CRISTIAN (VA), STOICA VICTOR (VD)

  Premiul al III-lea:  POPA CONSTANTIN IONUŢ (VA), RIZEA MATEI IONUŢ (VC), 

NEAGU CĂTĂLIN IONUŢ (VA), ENE ROBERTO CEZAR  (VIC),   ALBU ROBERT MARIAN (VIB), 

SĂBĂREANU ANDREEA (VIA), CAZACU VLADIMIR ȘTEFAN (VIA), TOADER VLAD (VIB)

                          

           MUNICIPIU

Premiul al II-lea:  PURCĂREA-CIULACU VIVIANA - MIHAELA (VC)

Premiul al III-lea: STOICA VICTOR (VD), BUSUIOC MARIO (VC), VASILESCU MIHAI CRISTIAN (VA), 

CAZACU VLADIMIR ŞTEFAN (VIA), ŞIŞU MIHAI (VI C)

Menţiuni: POPA CONSTANTIN IONUŢ (VA), ENE ROBERTO CEZAR (VIC), ALBU ROBERT MARIAN (VIB), 

SĂBĂREANU ANDREEA (VIA), TOADER VLAD (VIB)

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN “SPECTACOLUL ȘTIINŢELOR”
FAZA INTERJUDEŢEANĂ

Profesori: Valeria Purcărea-Ciulacu & Ștefan Lungulete

Premiul I: PURCĂREA-CIULACU VIVIANA-MIHAELA (VC), ȘTIRBU TUDOR (VIIIC)

Sesiunea de COMUNICĂRI ȘTIINŢIFICE ale elevilor de liceu la BIOLOGIE
etapa pe MUNICIPIU

Profesori: Valeria Purcărea-Ciulacu & Ștefan Lungulete

Premiul I: BĂLAȘA ROXANA MIHAELA (XIID), calificată la faza pe ţară (11- 14 mai 2017, Bistriţa Năsăud)

ETAPA NAŢIONALĂ: 

Menţiune: BĂLAŞA ROXANA MIHAELA  (XIID) 
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 SPORTIVI 

SECTOR

Tenis de câmp: Cristea Andreea, ,locul al VI-lea

prof. Diana Olteanu

Baschet (liceu) ONSS:  (fete),locul al II-lea 

 prof. Raucă Laurian 

Handbal liceu ONSS B / F, prof. Diana Olteanu: 

locul al II-lea locul al III-lea  –fete; (băieţi)

Rugby tag (primar) ONSS mixt: , locul al IV-lea

prof. Diana Olteanu

Rugby tag - Cupa Ghiocelul  (băieţi–gimnaziu):  

locul I, prof. Diana Olteanu

MUNICIPIU -   Handbal (băieţi),  – prof. Diana Olteanulocul al VII-lea  

ARTIȘTI            
Trupa de teatru DOR FĂRĂ SAŢIU,

vă invită, în STAGIUNEA anului 2016-2017, la spectacolele:
CĂSĂTORIA de N. V. Gogol (gimnaziu)

                                                                                                               DISTRIBUŢIA: 
Ivan Kuzmici Podkoliosin: DAVID NANCIU (VIIB)

Agafia Tihonovna: TEODORA MATEI (VIIB)

Ilia Fomici Kocikariov: RAREȘ DAMȘA (VIIB) 

Fiokla Ivanovna: ELENA BRĂNILĂ (VIIB)

Arina Panteleimonovna: LARISA DOBROIU (VIIA)

Stepan: VALENTINA TOPORAȘ (VIIA)

Duniașka 1: GEORGIANA STOICA (VIC)

Duniașka 2: IOANA ILIE (VIB)

Ivan Pavlovici Jumară: ȘTEFAN SĂRĂCUŢU (VIIB)

Nikanor Ivanovici Anucikin: CRISTIAN DEFTU (VIB)

Baltazar Baltazarovici Jevakin: REBECCA VOINEA (VIB)

ANGAJARE DE CLOVN, de Matei Vișniec (liceu)

DISTRIBUŢIA:
Nicollò: VLADIMIR GROSU (IXH)

Filippo: DRAGOȘ STOICA (XII)

Peppino: KIRA MARIA REZAC (XIIF)

Un clovn: DAVID NANCIU (VIIB)

                                                  MONOLOAGE:

Tante Griggia, de Silvia Colfescu: OANA ŢONE (XIIF)

Stibi, de Matei Opriș: IOANA CLAUDIA GUȘĂ (IXH)

Andrei, de Marta Petreu: RALUCA MĂRCIULESCU (IXH)
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 FESTIVALURI

Festivalul Internaţional de Teatru Francofon AMIFRAN – Arad (octombrie)

                            

                   pe scena Teatrului Clasic “Ioan Slavici” din Arad 

                                                                             (imagine din spectacolul Starea naturală a omului, 

        după A.P.Cehov; regia: prof. Dora Lazăr)

Festivalul Internaţional de Teatru Francofon JOURNÉES THÈÂTRALES (gimnaziu)–Piano di Sorrento (12-18 feb.)

Festivalul Internaţional de Teatru Francofon JOURNÉES THÈÂTRALES (liceu) – Piano di Sorrento (19-25 feb.)

Festivalul Naţional de Dramargie Contemporană ACTING – Baia Mare (martie)

Festivalul Naţional JOS PĂLĂRIA (mai)

Festival Naţional GEORGE CONSTANTIN

(iunie)

   

  pe scena Teatrului din Piano di Sorrento (Italia) 

(imagine din spectacolul 

Căsătoria, de N. V. Gogol; 

regia: prof. Dora Lazăr)
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prof. DORA LAZĂR   

                                                                      Pentru a nu se sfârși visul…  (Amintiri, II)

                                                                                           Din 2002, au început să curgă și premiile la, probabil, cel 

mai bine organizat festival de teatru pentru elevi în 

limba română - ”George Constantin”. În anul acela, trupa 

a obţinut Premiul de Originalitate, iar Adina - Maria 

Stoica, Premiul pentru Rol Principal Feminin, 

”Cerșetoarea bătrână”. Acum, Adina e pe picioarele ei, 

adică pe talentul și munca ei, căci a absolvit UNATC-ul la 

clasa prof. Florin Zamfirescu. (Se impune aici o 

paranteză. Adina mi-a fost elevă numai în clasa a cincea, 

după care s-a mutat din cartier, venind numai la repetiţii. 

Poate că e de învăţat despre tenacitatea ei și despre 

sacrificiile pe care ești dator să le faci spre a-ţi urma 

visul, căci nu e ușor, la 12 ani, să străbaţi Bucureștiul - din 

Militari. Într-a opta, am pregătit-o pentru admiterea la 

clasa de teatru a Colegiului ”Dinu Lipatti”, iar după încă 

patru ani, pentru UNATC.) Spectacolul se numea ”Simţ 

enorm și văz monstruos” și era un colaj după ”Calul- 

dracului”, ”Pastramă trufanda” și ”Cănuţă, om sucit ”, de 

I.L. Caragiale... Rămâne antologic autograful lui Claudiu 

Bleonţ, dat lui Ţiţi (Marian Mitică, pe numele real), care a 

jucat  preotul:  ”Pentru  singurul  preot  care  m-a stropit

ciuciulete cu busuiocul...” (S-a întâmplat din vina mea: Ţiţi stropea mai toată scena cu busuiocul - adevărat, ca și apa sfinţită 

procurată de la biserică - și eu, pentru a preveni udarea doamnelor din Juriu, l-am rugat să dea înspre un domn care s-ar 

putea supăra mai puţin în caz că l-ar nimeri... Actorul meu, de capul lui, în fond eu i-am încurajat spiritul libertăţii 

”controlate”, l-a ales pe domnul Bleonţ - căci Mihai Constantin e recunoscut pentru mișunarea și mutarea în diferite locuri 

ale sălii... Nici nu puteam să mă supăr pe el - doar nu era mai bine s-o ude leoarcă pe doamna Tamara Buciuceanu...

          Mărturisesc că sunt conștientă că e foarte greu să ţii în frâu dorinţele unor copii de a fi recompensaţi cu premii. Poate 

că nu e bine cum procedez, dar îi sfătuiesc întotdeauna să nu spere, căci, astfel, ”căderea”, ”eșecul” de a nu primi premiul i-ar 

durea mai puţin. Pe de altă parte, premiile sunt, uneori, subiective și, cum se întâmplă și celor profesioniști, poţi avea zile 

mai rele, în care lucrurile să se lege mai greu. Și, în primul rând, dacă-i învăţ ceva profesionist pe lumea asta, să-și 

construiască rolul îi învăţ; REPETIŢIA devenind, astfel, și la profesioniști și la amatori, scopul teatrului. (E recunoscută, în 

lumea teatrului, atitudinea marelui regizor Silviu Purcărete care-și conduce spectacolul până la repetiţia finală, după care 

nu-l mai poate urmări, căci, chiar foarte bun fiind, se osifică, moare oarecum...)

           De aceea, în 2006, la vreo zece ani de teatru, când era tot mai evident că premiile mari se iau tot mai greu, nu aveam 

prea mari așteptări... (Deși nu a fost an în care să nu luăm premii de interpretare, ale Juriului sau speciale, în ”George 

Constantin”, trofeul părea invincibil; apoi, e și foarte greu să nu te manierezi, să distribui copiii astfel încât marii oameni de 

teatru din juriu să se lase surprinși, să nu ne mai ”recunoască”). Dascăl de literatură fiind, am o relaţie specială cu textul... 

Până să devină imagine sau gest teatral, duc multe lupte cu el, noaptea, la ore mici, imaginându-l / visându-l spectacol. Și 

fac asta, de obicei, în vară... În anul acela, m-am reîndrăgostit de Marin Sorescu. Am recitit toate cele cinci volume din ”La 

Lilieci” și am tăiat textul pentru spectacol. În toamnă, luând o clasă nouă de-a cincea și ”momindu-i” cu teatrul, căci despre 

seducţie e vorba, mi-am dat seama că am toate personajele dorite din lumea Liliecilor.... Interesant e că, până să le predau 

perfectul simplu la clasă, îl învăţaseră deja din minunea aceasta de text... A fost și începutul relaţiei artistice cu Răzvan 

Borţea, scenograful meu preferat... (Peste ani, rememorându-ne începuturile, am aflat asta:”Te-am crezut nebună... Ai 

venit la mine și m-ai rugat să-ţi fac pe o pânză o masă oltenească, lungă, de pus în cimitir. Când ţi-am propus o natură 

moartă cu vase, oale, ulcele, mi-ai zis că nu vrei o masă moartă, oalele să nu aibă capac, că vrei să-ţi miroasă pictura mea a 

iahnie de fasole și a varză călită...:) De atunci, am știut că drumul de la visul din mintea mea la ce se vede pe scenă va fi 

ușurat de acest minunat artist plastic care  „se punea la mintea mea” și nu e, recunosc, prea ușor, de unde s-au și născut 

câteva frecușuri și „ghionturi”,  fără de care nu prea poţi face artă...
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        Dar să revin la festival. Am păstrat din portul oltenesc numai maramele (că numai pe ele mi le putusem procura!), dar 

am adus pe scenă: butuci de lemn - scaunele babelor și copiilor, tuci, mămăligă adevărată, linguri de lemn, copaie de lemn 

de lăut, săpun de casă adevărat. Pe vremea aceea, preselecţiile pentru București se făceau pe viu și erau două. (Provincia 

trimitea pe cd spectacolul, dar noi aveam parte de lupta în direct și pe repede înainte, cam 10 minute. Un jurat - Bleonţ- voia 

”poveste”, celălalt - Mihai Constantin - își dădea seama după câteva secunde, oprind spectacolul dacă era prea rău sau prea 

bun... Pe noi, ne-a oprit după două minute. Credeam că am ratat preselecţia, căci abia de apucaseră să intre toate 

personajele. Am trecut. Și a fost bine că a durat doar atât, căci aproape că nu au mai recunoscut spectacolul în festival. Am 

trecut și cu cei mari - credeam că am picat preselecţia pentru că aici ne-au lăsat 12 minute. (Am început eu să aplaud, de 

frică, întrucât nu mai aveam gata restul spectacolului... Rămăseseră marcaţi de poveste... ”Șase personaje în căutare...” de 

Matei Opriș). Până la festival, în iunie, l-am jucat și la Festivalul ”Jos Pălăria”, invitaţi hors- concours de către  George 

Mihăiţă. Una, că era tradiţie și, a doua, neavând acces la sala de repetiţie, consideram reprezentaţia la “Comedie” ca pe o 

generală... Au fost așa de vii, de autentici, de ludici, încât domnii Horaţiu Mălăele și George Mihăiţă au inventat Trofeul „Jos 

Pălăria” - Junior, pentru ei... Și a venit și ziua la ”George Constantin”. A fost primul an când a devenit festival internaţional. 

Trecerea peste preselecţii cu ambele trupe ne-a adus multă bucurie, dar am stârnit și niște supărări, mai ales în sectorul 5, 

căci Palatul Copiilor - adică Gică Andrușcă, coordonatorul, fusese dat afară din sală, după preselecţie, proferând insolenţe 

grave - la noi, oricum, se uita urât, iar într-o zi, l-am auzit la radioul școlii făcându-și reclamă în detrimentul nostru... Deh, nu 

toată lumea e mare actor de reclamă la bere... Iar Colegiul Naţional ”Gheorghe Lazăr ”, care avusese patru spectacole, nu 

trecuse cu niciunul de nicio preselecţie... Nu zic toate astea cu răutate, doar vreau să-i previn pe copii că, uneori, bucuria ta 

de a juca și de a fi bun poate stârni răutate / invidie în rândul celorlalţi, mai ales adulţi. De asta, în alte ţări, la AMIFRAN și-n 

toate ţările reţelei ARTDRALA, nu se dau premii (decât rareori și cu totul și cu totul speciale), pentru a nu dezvolta sistemul 

concurenţial. Căci, de-adevăratelea, în artă, nu te lupţi decât cu tine. 

         Am deschis ziua a doua cu “Liliecii”. În juriu, doamna Irina Petrescu, domnii Mircea Albulescu și Ion Lucian. Era bine să 

joci primul - nu te raportezi la nimic, joci cu bucuria la vedere. Stăteam în culise, îi rugasem pe unii părinţi să filmeze, căci, 

pentru prima oară, au venit și părinţi... Nu aveam ca feed- back decât două râsuri - de bariton, al lui Mircea Albulescu și de 

bas - al lui Mihai Constantin. Și aplauze. Cam multe. (Domnul Victor Rebengiuc, Președintele de onoare al festivalului, nu 

era; dar fusese în ziua precedentă, la trupa de liceu...). Am jucat, am văzut restul spectacolelor - i-am obișnuit așa de multă 

vreme, căci așa și trebuie într-un festival. Apoi, în pauza de jurizare, am plecat cu toţii și cu decor, costume, butuci, linguri de 

lemn, lampă cu gaz, în Cișmigiu, căci fiind Ziua Copiilor, fuseserăm invitaţi să jucăm și în Chioșc... Când am revenit, seara, la 

premiere, eram extenuaţi. Asta nu i-a împiedicat pe copii să sară la un metru deasupra podelei din sala de la Palatul 

Copiilor: Premii de interpretare - unul, masculin, pentru Copilul- povestitor lui Alexandru   Cătănoiu (care la anul va 

termina Masterul de Arta Actorului, la UNATC); două, feminine, Andreei Grecu - Budeanca și Teodorei Socheri - Măria Bălii. 

                                                                                                                         Premiul Special al Juriului - mie și, la    

        final, după un minut de așteptare, de 

  credeam că fac atac de cord, Trofeul...

                              De fapt, pentru mine, marele   

premiu a fost mai târziu, când aveam 

să văd pe dvd înregistrarea: la 

închiderea cortinei, când copiii făceau 

o horă ţopăită și smucită ca toată 

lumea Olteniei și când aruncau 

coroniţe de salcie prin sală că, deh, 

liliacul se scuturase, domnul Mircea 

Albulescu o întreabă din priviri pe 

doamna Irina Petrescu dacă i-a plăcut. 

Și doamna îi răspunde cu gestul 

dumneaei  a tât  de  drag , în 

răsunetul brăţărilor de lemn.. . 

Acesta-i marele premiu. Și le 

mulţumesc pentru el, acolo, în 

lumea de lumină în care se află.
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Lecţia de sacralitate 

prof. Anca Niţoiu

Pasărea măiastră 
(Despre Festivalul - Concurs MĂIASTRA)

O văd ca în vis... PASĂREA MĂIASTRĂ

O mare de oameni, o mare de mâini. Mâini care se apropie una de 

alta, se ating și devin PASĂREA MĂIASTRĂ. La capătul acelor mâini, o 

prelungire a oamenilor... Pasărea Măiastră, care poartă, fără să știe, o 

mare minune, aceea de a-i face pe oameni să cânte, toţi împreună, tineri, 

bătrâni, smeriţi, îngâmfaţi.

Pășesc alături de ea pe un drum ce mă poartă din copilărie și mai 

departe spre locuri încărcate de tradiţii, drumul se gâtuie și apucă în sus 

spre munte, șerpuind pieptiș. O pădure luminoasă te cuprinde dintr-o 

latură, apoi te înghite cu totul. Primăvara nu o luase în stăpânire, și 

mugurii arborilor bătrâni abia izbucniseră în respiraţia rece a muntelui. 

Urmează un luminiș de pășuni, vegheate de o bisericuţă albă, cu turle de  

aramă, frumoasă ca în povești. Nu se aude niciun zgomot. Lumea, cu 

mașinile, cu drumurile ei de asfalt, e departe. Aici e împărăţia ierburilor, a 

sălbăticiunilor și a luminii.  Ești ca-ntr-un cuib al rugăciunii. Aici am aflat 

pentru prima oară legenda PĂSĂRII MĂIESTRE.

Am fost foarte bucuroasă când, pe 17 noiembrie 2017, am 

participat cu membrii cercului de folclor la acest eveniment, la 

Palatul Copiilor. Festivalul a avut ca temă simbolul legendei Păsării 

Măiestre, al păsării ocrotitoare a casei. 

În mitologia românească, cântecul PĂSĂRII MĂIESTRE este mirific. Se spune că, odată ce-l auzi, nu-l mai uiţi niciodată și  

întinerești. 

PASĂREA MĂIASTRĂ, pasăre justiţiară, are o putere magică: conform legendelor și baladelor populare, cântecul ei întrece 

toate muzicile pământeși și are darul de a ghici viitorul și de a citi în inimile oamenilor.

Cercul de folclor DOR ȘI DOR, CU MINE CĂLĂTOR a avut, la acest festival, o prestaţie deosebită, reușind să încânte juriul prin 

originalitatea costumelor populare, acurateţea textelor lirice, prezentarea legendei PĂSĂRII MĂIESTRE. 

Președinta juriului, doamna DOINA IȘFANONI, profesor dr. la Institulul de Etnologie și Folclor, ne-a felicitat în mod deosebit 

pentru autenticitatea textelor alese și a costumelor populare, fiind plăcut surprinsă de calitatea interpretării elevilor: Sas Daria 

(VIA) – Premiul I, Pîrvu Darius (VIA) – Premiul al II-lea, Șipu Cătălina și Bănuţă Bianca (VIIIA) – Premiul I, Pufu Diana (VIIA) – 

Premiul I.

Apreciat a fost și momentul deschiderii spectacolului susţinut de cei ai cercului, elevi de la clasa 0A (a 40 de membri 

doamnei înv. , care a fost alături de noi), până la clasele a XI-a, cu implicarea doamnelor prof. Adriana Ungurașu Ligia Roșca, 

Sorina Făsui și Roxana Enache, care au participat atât la repetiţii, cât și la spectacol. 

De ce a fost apreciat spectacolul? Pentru că am reușit să induc o atmosferă de legendă, de poveste, care a învăluit ușor 

auditoriul, obligându-i pe cei care au recitat – Săbăreanu Andreea, Cremănaru Emilia, Drăgan Ioana, Bogdan Daria, Sulugiuc Ana, 

Lupu Daria, Cazacu Vlăduţ, Morărașu Alexandru, Prună Dragoș, Predescu Andrei, Sas Daria, Mușat David (VIA) și Pufu Diana, Dobre 

Daniela, Dobroiu Larisa și Toporaș Valentina (VIIA) – să transmită cât mai multă emoţie.

Ca-ntr-o poveste, “a fost odată ca niciodată”. Dincolo de spaţiu și de timp, între Rău și Bun, la confluenţele unor râuri de lacrimi și de 

dor, de nădejde, dar și de neputinţă, a fost un suflet prea plin de Fumos și de Iubire. Un suflet neîncăpând într-un trup fragil, într-un lut ce 

va fi dat lutului, modelat cu migală de mâinile dibace ale marelui olar – Destinul.

Acest destin a vrut SĂ FIE LUMINĂ, LUMINĂ DIN LUMINĂ. 

Și din lumina primordială a cuvântului, a dorinţei de a purifica 

sufletul unui neam, s-a ivit PASĂREA MĂIASTRĂ: “Pasăre ești? 

Sau un clopot prin lume purtat? / Făptură ţi-am zice, potir fără 

toarte, / Cântec de aur rotind / Peste spaima noastră de enigme 

moarte? (Lucian Blaga)

Prin premiile primite de copiii mei de la cerc, am mai 

câștigat o bătălie, aceea că tradiţia este încă în inimile noastre. 

Văzând bucuria pe care am adus-o pe chipurile lor, am 

simţit cum li s-a așezat pe creștetete cununa vieţii atotbirui-

toare, așa, ca în clasele primare, când luau premiu cu coroniţă și 

toată lumea era a lor.  NEGRĂIT DE FRUMOASĂ!



I.SONDAJ DE OPINIE (I): 10 CALITĂŢI ALE UNUI PROFESOR

VC: Să fie drept. Să nu fie plictisitor. Să ne 

determine să învăţăm cu plăcere. Să fie prietenos 

cu noi. Să aibă autoritate. Să accepte glumele 

noastre. Să nu nu dea teste în aceeași zi cu altele. 

Să ţină seama de nivelul de înţelegere al fiecăruia. 

Să nu ne suprasolicite la ultimele ore, când 

suntem obosiţi. Să nu fie irascibil fără motiv.

VIB: Să fie ca doamna dirigintă. Să ne dea 

note mari. Să aibă blândeţea unui părinte. Să nu 

ne suprasolicite. Să ne explice bine, ca să 

înţelegem tot, din clasă. Să ne înveţe lucruri 

frumoase și interesante i,  indiferent de disciplina 

pe care o predă. Să ne dea șansa de a ne mări 

mediile. Să ne acorde măcar 5 minute din oră 

pentru relaxare. Să ne vorbească despre greșelile 

altora, ca să nu greșim și noi. 

VIIIA: Să fie devotat profesiei. Să fie înţelegător, empatic. Să dea teme diferite, după puterile fiecărui elev. Să ne 

explice ori de câte ori e nevoie. Să comunice mai mult cu noi. Să dea teste accesibile, cu un nivel mediu de dificultate. Să ne 

capteze atenţia cu informaţii interesante. Să aprecieze eforturile fiecăruia. Să ne încurajeze și când greșim. Să aibă 

încredere în noi.

IXA: Să își apropie elevii prin activităţi desfășurate în afara clasei. Să creeze și să menţină o atmosferă plăcută în 

timpul orei. Să ne dea mereu o “a doua șansă“. Să fie sociabil / deschis cu elevii. Să ne promoveze pe toţi. Să nu ne dea teme 

multe. Să fie un model pentru noi. Să nu pretindă purtarea uniformei. Să predea puţin (esenţialul).

IXF: Să aibă simţul umorului. Să fie indulgent. Să predea pe înţelesul tuturor. Să propună activităţi pactice, nu doar 

expunerea de informaţii. Să dea teste anunţate, din materia predată recent. Să fie calm. Să nu dea note mici. Să aibă o 

atitudine prietenoasă cu elevii. Să nu sancţioneze o clasă întreagă din pricina unuia / unora. Să aibă un limbaj adecvat 

relaţiei profesor – elev.

IXG: Să fie indulgent. Să fie un bun sfătuitor. Să fie deschis. Să ţină ore atractive. Să fie sociabil, “de gașcă”. Să iubească 

elevii. Să dovedească o bună pregătire profesională. Să ne ierte. Să fie modern. Să aibă vocaţie de dascăl (pasiune pentru 

meseria sa).

Drăgan Ioana Simona (VIA): Să aibă dragoste faţă de oameni, de copii în special. Să fie răbdător. Să fie un bun psiholog.  

Să fie ferm. Să aibă stăpânire de sine. Să manifeste interes pentru preocupările elevilor. Să aibă abilitatea de a influenţa 

grupul de elevi. Să comunice ușor și eficient cu noi. Să-și utilizeze adecvat autoritatea. Să stabilească ușor o relaţie bună cu 

elevii.

Negulescu Aida (VIIB), Călin Alexandra, Madin Bianca (VIIC): Să aibă abilităţi organizatorice. Să asculte ce avem de zis. 

Să fie capabil să predea, astfel încât să înţelegem toţi. Să aibă talent oratoric și scris ortografic. Să nu jignească. Să dea note 

corect. Să capteze atenţia elevilor. Să iubească elevii. Să iubească materia pe care o predă. Să aibă răbdare cu noi.

Gîţă Alin Gabriel (VIIB), Constantin Ruxandra, Manea Giulia, (VIIC): Să fie un model pentru elevi. Să vină cu drag la ore. 

Să ne facă să înţelegem ușor. Să impună respect. Să comunice cu ușurinţă. Să fie creativ, empatic, entuziast. Să fie corect în 

privinţa notelor. Să ne fie un bun prieten. Să fie exigent, pentru ca elevul să înveţe. Să ne înţeleagă problemele.

Cristea Andreea, Stoica Alexandra, Gibă Bogdan (VIIC): Să ne menţină atenţia. Să dea note după meritul fiecărui elev. 

Să ne scoată pe toţi la tablă. Să ne explice de mai multe ori, dacă nu am înţeles. Să ne dea și proiecte în echipă. Să nu ne dea 

teme de pe o zi pe alta.  Să nu aibă elevi preferaţi, deci să ne îndrăgească pe toţi. Să investească în caracterul elevilor. Să fie 

bun, pozitiv, creativ, ca să găsească ce e valoros în fiecare dintre noi.
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II. Sondaj de opinie (2): PERSONAJUL MEU PREFERAT, PENTRU CĂ...

Busuioc Mario Gabriel (VC): Personajul meu preferat este 

HARRY POTTER din cartea lui J. K. Rowling, pentru că e un puști  

ambiţios, puternic, curajos. Dor inţa lui de a deveni magician m-a 

ambiţionat și pe mine să nu renunţ la visele mele și să îmi înfrând 

fricile.

Stoianovici Diana – Andreea (VC): Mi-a plăcut foarte mult 

CIMERONE din “Cum să te descurci cu un dragon”, de Patricia C.  

Wrede, deoarece e o prinţesă curajoasă (poate să lupte cu 

vrăjitorii), frumoasă și deșteaptă. 

Grădinariu Andreea (VC): Dintre toate cărţile pe care le-am 

citit, m-a impresionat “Luminile Nordului” de Phipip Pull Man, în 

care eroina, LYRA BELACQUA, e o fată curajoasă, cam încăpăţânată  

(în sensul bun), de neoprit când îi vine o idee, pusă pe glume, 

dornică să-și salveze prietenii pentru care ar face orice, 

perseverentă.

Deaconu Darius (VC): Personajul meu preferat este SHILOH din cartea lui Phyllis Reynolds Naylor.  Acest căţel, deși   

chinuit de stăpânul lui, este simbolul curajului, al bunătăţii, al devotamentului. Episodul în care a fugit de la stăpânul lui 

m-a învăţat că trebuie să fiu curajos în orice situaţie.

Șerban David Cristian (VC): Pentru mine un personaj memorabil este NICĂ din “Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă, 

pentru că am găsit în el simbolul copilului năzdrăvan și naiv, cu dragoste faţă de părinţi, de prieteni și de locurile natale.

Pătrănescu Răzvan Andrei (VC): Personajul meu peferat este CHLOE din o fată  “Domnul Sconcs”, deoarece este 

dreaptă și altruistă. A avut grijă de domnul Sconcs fără știe familia. 

Drăgoi Aura (VC):  Mi-a plăcut mult ZERONI (alias Zero) din „Tabăra”, de Louis Sachar – cel mai curajos dintre toţi. Chiar 

dacă, la sfârșit, moare, îl consider un supravieţuitor. 

Prună Dragoș (VIA): Mie îmi place HARRY POTTER, băieţelul de 11 ani, pentru că e un vrăjitor. Deci că nu are o viaţă 

obișnuită. La școala lui învaţă despre băuturi miraculoase și despre cum se utilizează bagheta magică. Știe ce înseamnă 

adevărata prietenie (Ron si Hermione îi sunt alături de fiecare dată când plănuiește o aventură) și ne face să înţelegem că 

în fiecare persoană există ceva magic.  

Iancu Florian Emil (VIB): Personajul meu preferat este WINNETOU, fiul căpeteniei indienilor din tribul apaș, deoarece 

este neînfricat și foarte inteligent. Mânuiește foarte bine armele, iar împreună cu “fratele” său, Old Shatterhand, înfruntă 

dușmanii și încearcă să unească toate triburile indiene. Din păcate, a sfârșit tragic, lovit de un glonţ.

Chiţu Ana-Maria (VIIIA): Unul dintre personajele pe care le iubesc este MEAULNES din “Cărarea pierdută”, de Alain 

Fournier. Din tot ce i se întâmplă m-a impresionat îndeosebi episodul din final, când află că soţia lui murise când el se afla 

la Paris.

                                                   III.10 METAFORE ALE COPILĂRIEI

Deaconu Darius (VC): Leagănul iubirii părintești, al zâmbetului de 

curcubeu și al jocului

Grădinariu Andreea (VC): Lumea jocului și a prieteniei

Stoianovici Diana Andreea (VC): Timpul tuturor libertăţilor

Șerban David Cristian (VC): Vremea visului și a speranţelor mari, care 

ne fac frumoși și buni

Busuioc Mario Gabriel (VC): Vârsta... fără vârstă 

Pătrănescu Răzvan Andrei (VC): O piatră preţioasă care stârnește 

valurile din oceanul vieţii 

Stoica Alexandra (VIIC): Traseul unei bărci pe mare

Andrei Gheroghe (VIIC): Un ceas ce dăruiește visuri și dorinţe, prin rotaţie

Stan Cătălin (VIIC): Un drum pe care știu că nu voi mai ajunge, dar care lasă urme adânci și multe amintiri

Gheorghiceanu Maria (VIIC): O coajă de banană: după ce mănânci fructul, coaja se face neagră



IV. ELEVII DE                       ÎN SEMESTRUL I (2016-2017)
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            NĂSTURICĂ ANDREEA  BIANCA,  ȘIPU  ANDREEA CĂTĂLINA, VĂCEANU BIANCA

VIIIC : PANDURU BEATRICE DANIELA

V. 10 SCRISORI CĂTRE… MINE sau DE VORBĂ CU MINE ÎNSUMI

 12 aprilie 2017, București

Dragă Radu,

Îţi scriu această scrisoare, deoarece nu am mai comunicat de mult timp și vreau să te ajut să-ţi clarifici 

anumite lucruri.

Știu că ești o persoană sensibilă, amabilă, bună la suflet, educată, cu bun simţ, iubitoare… dar ai și 

multe defecte: te enervezi repede, nu înveţi, ești leneș și, uneori, indiferent.

Ai trecut prin multe, ai fost rănit și te-ai maturizat, poate, prea devreme. Indiferenţa ta e, adesea, o 

formă de autoaparare, ca să nu fii rănit. Totusi, ar trebui să fii mai atent cu persoanele care ţin la tine, 

pentru că le rănești fără să-ţi dai seama, iar când realizezi asta, îţi pare rău… E ca și cum te rănești pe tine.

Încearcă sa nu te mai enervezi așa de repede, ignoră tot ce nu îţi convine. Și învaţă mai mult, pentru că 

ești un băiat deștept, poti fi printre primii din clasa.

În final vreau să-ţi spun să nu renunţi la visurile tale. Ţine drumul drept și vei ajunge acolo unde vrei să 

ajungi. 

                                                                                             Cu drag, Radu

 (Tărășincă Radu - IXA)

Într-o seară de aprilie

Dragă copilă,

Într-o seară de aprilie m-am gândit să-ţi scriu ca să-ţi împărtășesc gândurile mele și să-ţi spun că 

lumea nu e ceea ce pare. Toţi vin și pleacă, iar dacă cineva e astăzi aici, pentru tine, asta nu înseamnă că va 

fi și mâine. De aceea îţi sugerez să nu te atașezi prea mult de oameni, ca să nu suferi. 

Tu trebuie să te remarci. Citește și scrie mult și des! Cine știe ce talent se ascunde în sufletul tău timid!

Învaţă să spui DA, fă-ţi curaj în faţa noutăţilor, nu uita că fiecare an al vieţii tale e o etapă în formarea 

ei, iar cele nefăcute la timp se pierd. Luptă pentru tine! Nimeni n-o s-o facă în locul tău. Ești singura care îţi 

vrea binele. 

Și trăiește frumos, stai lângă oamenii de la care poţi învăţa ceva!

Cu drag, o versiune mai bună a ta

 (Stratulat Claudia - IXG)
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Azi
Dragă Adina,

Îţi trimit o scrisoare atipică - același expeditor, același destinatar: EU, așternând pe hârtia albă gândurile, 

neliniștea, întrebările care nu-mi dau pace, și tot EU, încercând să găsesc răspunsuri.

Mă întreb adesea, dragă EU, unde se pierde inocenţa copilăriei? În ce gară, prin care trece trenul vieţii, 

rămâne?

Suntem într-o continuă competiţie: pentru notele cele mai bune, pentru cel mai popular, mai frumos, mai 

sportiv sau mai apreciat elev... Tot timpul ne luptăm pentru ceva și asta ne schimonosește sufletul. Uităm să fim 

buni unii cu alţii, să fim prieteni.

Te întreb, EUL meu, unde este copilul frumos din noi? 

Cu drag, celălalt EU

 (Gușianu Adina Ana-Maria - VIIC)

Aproape de miezul nopţii
în tăcerea aşternuturilor, Bucureşti

Dragă Eule,

Mi-e dor de parfumul dimineţilor târzii, când vorbeam despre visele nocturne, de râsetele minţii ce mă 
binedispuneau, de tine.

Atât de ocupată am fost, încât te-am neglijat. Am uitat de sentimentele fragile pe care le porţi, de ochii 
sensibili ce picurau destul de des diamante incolore, deasupra gândurilor încurcate, am uitat de tine.

Ce mult mi-aş fi dorit să mai vorbim, să avem mai multe momente împreună... Să strigăm la miezul nopţii 
tot ce ne-a durut cândva, apoi să râdem de noi înşine, privind spre amintiri plăcute.

Cum am putut să te las în voia sorţii şi să nu-ţi împărtăşesc tot ce am trăit în ultima vreme? Nu ştiu nici eu ce 
m-a purtat în acest timp confuz care nu mi-a lăsat nicio cale către libertate. M-a închis ca într-o cuşcă, dar acum 
am evadat. Sunt aici, vorbind cu tine, scriindu-ţi ceea ce numesc confesiune, dar una atât de târzie.

Îmi consum cearneala pentru a te face fericită, pentru a-mi cere iertare, pentru a putea să mă destind în 
această atmosferă plăcută, unde eu sunt omul, iar tu povestea.

Noi formăm persoana pe care nu o poţi uita, precum o carte mult prea bună pentru a putea fi înţeleasă. 
Exact ca un poet care îşi descrie viaţa, apoi aşază stiloul pe masă şi uită de el însuşi.

Aşa suntem şi noi. Pierdute într-o altfel de realitate, unde visurile ne acaparează, trăind ceva mai mult 
decât o poveste.

Eu sunt tu, iar tu eşti eu. Aşa a fost să fie. Nu vreau să schimb nimic, acum, în miez de noapte, când umbrele 
dansează, jucându-se cu mintea mea, provocându-mi o teamă nefirească.

Vreau ca florile din inima mea să nu se ofilească, iar tu Eule, să ai grijă de ele.

Cu multă dragoste, a ta Daria
 (Lupu Daria - VIA)

   
 Undeva, în viitor, prin primăvară

                                                                                            Dragă Eu,

   mm... ciudat, parcă i-aș scrie o scrisoare Moșului... În fine, salutări din viitor! Sunt o altă variantă a ta, H

mai mare și mai curajoasă. 

   Îţi scriu această scrisoare pentru a-ţi dovedi că există câte o soluţie pentru orice problemă (chiar și 

pentru problemele de la matematică, dacă îţi vine să crezi!).

   Ar trebui să-ţi dau niște sfaturi, să te ajut cumva, să te previn. Crede-mă, și acum sunt probleme, se ivesc 

din ce în ce mai multe pe zi ce trece. Însă am înţeles că problemele se aseamănă cu buruienile. Nu, nu în privinţa 

culorii, ci în privinţa modului prin care le poţi îndepărta. Dacă le ignori, ele tot vor supravieţui, devenind 

omniprezente, dar, dacă le rezolvi, dacă le tai de la rădăcină, problemele vor dispărea.
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    Pe de altă parte, încearcă să comunici cu oamenii, să le spui punctul tău de vedere. E posibil ca unii dintre 

ei să nu te bage în seamă sau să râdă de tine. Nu te supăra din nimicuri. Majoritatea oamenilor care îi critică pe 

ceilalţi înainte să se gândească sunt mici roboţei, îndoctrinaţi de emisiunile... ei bine, nu găsesc un adjectiv 

potrivit... de la televizor.

        Încearcă să fii prezentă la ceea ce se întâmplă în jurul tău, să nu să rămâi în trecut sau cu gândul la viitor, 

pentru că am învăţat din propria experienţă că oamenii se schimbă sau… pleacă. Unora le vei duce dorul, însă 

timpul este ireversibil. Nu-i vei putea aduce înapoi, deci bucură-te de fiecare moment.

       Aș încheia spunând "Cu drag, tu", însă  ar fi prea clasic, și cum știu că nici ţie nu îţi plac clișeele, mă voi semna 

drept un străin, căci asta și sunt.                                                                                                                                                               

Ana

                                                      (Chiţu Ana Maria – VIIIA)

Mai 2017, București
Bună dimineaţa, Dragoș!

Este o dimineaţă liniștită de mai și cred că ar trebui să ne gândim la vacanţă. Ce îmi doresc să fac la vară? Să 
mă plimb! Ăsta e răspunsul pe care mi-l dau de mulţi ani. Dar unde? 

Aș vrea să merg la mare de 1 Iunie, ca de obicei. Dacă se poate, să fie un loc cu topogane de apă și mult 
soare.  Oare mami va găsi acest loc? Eu sper că da. 

Apoi abia aștept să meg în Germania cu colegii mei de la FOLCLOR. O să fie prima mea vacanţă în afara ţării 
singur. Sper să găsim acolo copii la fel de entuziaști ca noi și să învăţăm despre obiceiurile lor. Am fost în 
Germania de mai multe ori, dar pentru mine va fi o ocazie unică să văd cum trăiesc copiii acolo. Și doamna 
dirigintă ne-a promis și o surpriza la Viena: vizită la Prater. O să mai adaug înca un parc de ditracţii pe lista celor 
în care am fost până acum! Ce norocos sunt!

Și tot ca de obicei, o să merg în tabara la munte cu domnul profesor de geografie. Oare o să mai joace fotbal 
cu noi? Eu sper ca da!  Și stiu că o să facem iar drumeţii pe drumuri de munte!  Oare ce mai lipsește ca să fie o 
tabără minunată? Un foc de tabară. Oare va fi? 

Am tot mers prin Europa în vacanţe. Anul acesta mama mi-a promis ceva diferit: Maroc. O să fie prima mea 
vizită în Africa. Oare cum este acolo? Oamenii sunt la fel?  Nu știu!  Dar sigur o să descopăr în august. Și, în plus, 
merg din nou în Portugalia și în Spania. O să văd cel mai vestic punct al Europei și sudul Spaniei. Am învăţat o 
mulţime de lucruri despre ele la geografie și nu îmi vine să cred că o să le și văd. 

Și apoi? Păi cred că tati o să mă ducă la pescuit. Uff, ţînţarii! Iar o să mă lupt cu ei. Și peștele la masă! Nu 
prea îmi place, dar, dacă o să fie prins de mine, sper că o să fie mai bun!

Sunt mulţumit de planul meu de vacanţă! Deci abia astept să vina 1 iunie! Până atunci însă, Dragoș, trebuie 
să înveţi, că urmează tezele. Visează la vacanţă și spor la învăţat! 

Tot Dragoș, cel care a plecat deja cu gândul în vacanţă
 (Prună Dragoș - VIA)

10 martie 2017
Dragă Antonia,

Mă uit la tine și îmi dau seama că, pe măsură ce ai crescut, ai devenit o luptătoare…
Ai trecut de multe ori prin cele mai groaznice întâmplari, ai știut să spui lucrurilor pe nume, judecând omul 

după fapte, nu după aparenţe.
Uneori ești prea tăcută, alteori, prea exagerată cu tine însăţi; vrei perfecţiunea; îţi controlezi totul minut cu 

minut, dar viaţa - vezi tu -, îţi rezervă surprize și plăcute și neplăcute.
Ia aminte: o vorbă sau un gest poate dărâmă totul. Ţine doar de tine și de impresia puternică pe care o creezi 

celor din jur.
Îţi măsori până și pașii, îţi ghidezi mersul, uneori ai o părere lamentabilă despre tine.  Află,  dragă Antonia,  că 
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nimeni nu este perfect!  Așa îmi spun mereu. Și mereu încalc regula. Ţin mortiș sa iasă totul bine… și nu iese.
Deci, draga mea Antonia, trebuie să fii îndrăzneaţă și să nu te mai lași copleșită de nemulţumirile altora. 

Viata este frumoasă, plină de peripeţii; învaţă să treci prin toate! Și să te iubești așa cum ești.
Vorbește-ţi cu blândeţe, ca unui prieten rănit, dezamăgit sau disperat! Fii blândă nu doar cu tine, ci și cu 

aproapele tău! Iartă, iubește și dăruiește celor din jur lumina și învăţătura ta, pe care ai acumulat-o de-a lungul 
timpului.

Ești un copil minunat, pe care toată lumea vrea-l cunoască asa cum e. Atunci când ești ispitită să cedezi, 
adu-ţi aminte că trebuie să fii puternică. Dă-ţi timp să te aduni! Spune-ţi că ești curajoasă, echilibrată, puternică.

Da, Antonia, este timpul să araţi ce poţi, cine ești.

Cu drag, prietena sufletului tău
 (Hnatec Antonia – IXA)

La ora întrebărilor
Dragă eu,

Știu că în fiecare zi pui întrebări altora. Poate ai obosit să o mai faci. Dar ţie ţi-ai pus vreodată întrebări? E 
timpul să încerci. Poate va fi greu, dar fii sinceră cu tine însăţi! Măcar străduiește-te!

Pentru început, ar trebui să îmi poţi da un răspuns. Nu va fi greu. Eu așa sper! Ce te reprezintă pe tine? Un 
cuvânt. Ar fi destul. Dar unul singur e prea puţin pentru tine! Tu ești în multe feluri, o mică parte din tine e 
îndrăzneaţă, cealaltă este timidă și retrasă. Ești veselă, dar tristeţea e și ea ceva normal pentru tine. Așta te 
definește pe tine. Ai câte puţin din tot.

A fost destul de ușor! Dar mai sunt multe de spus. Urmează ceva ce îţi va da mai mult de gândit. Sau mai 
bine spus, de simţit. Ce îţi apare prima dată în minte atunci când te gândești la tine? Un simplu copil ca toţi 
ceilalţi? Atunci ai greșit! Toţi suntem diferiţi, chiar și tu! Tu ești o fiinţă sensibilă, dar care niciodată nu se dă 
bătută cu adevărat! Sufletul tău e asemenea unui zid. Dacă ceilalţi îl dărâmă, singură, doar tu, cu singurele forţe 
pe care le ai, îl reconstruiești! Dar nu se vindecă niciodată complet. Ramân goluri neastupate. Carămizi nelipite. 
Iar când încerci să le lipești și pe ele, cad celelalte. Dar tu treci peste toate. Le depășești, orice ar fi.

O scrisoare e prea scurtă, iar întrebările sunt prea multe. Dar îţi voi mai pune doar două, iar aceasta este
                                            una dintre ele: ai vrut cândva să te schimbi? Bineînţeles! La un moment dat, cu
                                                  toţii vrem să ne schimbăm. E normal. Dar atunci, când ai vrut să te modifici
                                                       pe tine însăţi, ai făcut asta pentru tine sau pentru altcineva? Cel mai rău
                                                        lucru posibil, este să te schimbi pentru ceilalţi! După cum am spus, toţi
                                                        suntem diferiţi. Asta este frumuseţea. Așa a fost dintotdeauna. De ce să
                                                       fim identici unul cu celălalt? Ești apreciat pentru ceea ce ești, nu pentru 

ceea ce vrei să fii. Iar tu, undeva, în timpul măreţei modificări, vei da   
greș. 

Inima ta va încerca să te oprească, deoarece o vei răni, 
neacceptând-o  așa cum este ea.  Atunci  sufletul  tău  va  fi

          împărţit în două:  o parte ca tine,  iar cealaltă,  ca modelul
        tău. Nu va mai înţelege în ce mod să treacă printr-o  

situaţie: ca tine sau ca celălalt. Și îl vei distruge 
complet!

La sfârșit, mai am o singură întrebare: cine  
ești tu cu adevărat? Te-ai cunoscut vreodată 
îndeajuns  de  bine,  ca să poţi  răspunde?  Ai căutat
vreodată   printre toate secretele sufletului tău, ţi-
ai întrebat inima ce simte cu adevărat? Dacă nu, 
atunci cine a vorbit în locul lor,  în  viaţă ?  Mintea? 

De ce ai lăsat-o pe ea? Gândurile deseori mint. 
Pentru că multe dintre răspunsurile lor ascund  senti-

mentele tale în spatele unor simple cuvinte. Îţi voi da un 
singur sfat, pe care aș vrea să îl reţii! Oricum ai fi, sau oricum ai 

crede că ești, rămâi întotdeauna tu!
Daria 

(Sas Daria – VIA)

252

Pagina de 
(Zece)



Într-a opta
Dragă EU,

Știu că ești încă mic(ă) și te sperie gândul că nu vei cunoaște pe nimeni în viitoarea școală, dar îţi garantez 
că urmărorii patru ani se vor schimba pentru tine, că te vei maturiza. O să ai parte de cele mai frumoase 
momente, pe care sigur nu ai să le uiţi. 

Vei râde cu poftă când colegii tăi vor face năzbâtii sau când vă veţi întreba de ce aţi așteptat până în ultima 
zi de vacanţă, pentru a face temele. Sau te vei întrista știind că te vei despărţi de acei “străini” (încă) împreună cu 
care îţi vei petrece pauzele. Te vei descoperi în următorii patru ani, poate vei scrie o carte, poate vei trăi prima 
idilă…  Promiţi să avem grijă de anii care vor veni?

Am multe să-ţi spun – ţie și tuturor celor cărora trebuie să le mulţumim: părinţilor, profesorilor, care ne-au 
înţeles întotdeauna. În următoarea scrisoare o voi face.

Aceeași Oana

 (Ichim Oana Andreea – VIIIA)
                                                                    

 În trecut, prezent și viitor
Dragul meu mine,

Câteodată, trecutul și prezentul sunt inseparabile. Câteodată, trecutul și viitorul se anunţă unul pe celălalt, 
își schimbă locurile. Câteodată, simţi că viitorul a fost deja trăit. 

Scrisoarea asta către mine e… pentru că vreau să mă aud, în toate timpurile.
Există câteva lucruri pe care le-ai trăit și simţit singură și nimeni nu trebuie să te judece, să te rănească, 

pentru că n-a simţit ca tine. Pentru că n-a fost cu tine din trecut până azi. Cere-i o îmbrăţișare, face enorm. 
Rămâi undeva, în trecut, pentru astăzi! Undeva, în viitor, pentru ieri. Undeva, în tine,  pentru mine.

Cu bine, alt mine 
(Negulescu Aida - VIIB)

VI. ȘI… ALTE 7

Dragă EU din viitor,

Sper că ești bine. 
Iartă-mă dacă alegerile mele nu au fost înţelepte și acum ai amintiri care te dor. Sper că viaţa a fost blândă 

cu tine și că nu ai lăsat pe nimeni să te doboare. 
Vreau să fii puternică, să te ferești de oamenii răi și invidioși. Am plâns multe nopţi din cauza lor. 

Eliberează-te, deci, de durere și de greu! Și rămâi lângă oamenii care au fost lângă tine, care ţi-au șters 
lacrimile.

Sper că nu te-ai mai certat cu mama, cu tata, cu bunica. Iar dacă ai făcut-o, gândește-te că, într-o zi, o să 
regreţi. Dă-le fericire, nu le mai frânge inima! Ai o soră, cea mai bună prietenă a copilăriei tale. Maria. Știi câtă 
nevoie aveţi una de cealaltă. 

Mi-aș dori să cred că ești acum unde ne-am dorit, că nu ai renunţat la visuri, că toate luptele noastre n-au 
fost în zadar.  Am încercat din toate puterile să rămâi un om bun și puternic. Ţi-ai găsit vocaţia? Erai nehotărâtă 
(încă sunt). Sper că ai făcut facultatea la Londra, că ești o cântăreaţă într-o trupă de succes. Sau actriţă. Dacă așa 
e, cere-i scuze mamei, care te voia doctor. Ai un soţ? E cum e tata? Poate ai și copii – un băiat cu ochii vezi, o fetiţă 
cu ochii albaștri… Ascultă-i! Nu ţipa la ei, vor doar să fie liberi… știi tu… Și mai știi cum ţi se rupea inima când se 
enerva mama. Deci nu face greșeli pe care să le regreţi! Fii fericită! 

Te las, pentru că trebuie să învăţ, ca să construiesc ceea ce vei fi.

Cu speranţă în suflet, TU, la aproape 14 ani
 (Matei Teodora VIIB)
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02.05.2017
Dragă Eu,

Nu-mi ești “dragă” și nici drag, dar mărturisesc că mi-a fost dor de tine. Fără ezitare, îţi spun că din sinapse am 
ajuns să am circuite, din fapte – instrucţiuni, iar din dorinţe – fișiere de ieșire cu DA și NU. Sunt în etapa în care, în 
anumite circumstanţe, ești forţat să faci ceva ce nu îţi place, când depinzi de propria supunere, când știi că poţ mai 
mult.

Uneori îmi ies din trup și mă privesc. Parcă nu pe mine însumi. Nu mai sunt copilul fericit care privea dimineaţa 
soarele în ochi, stătea în iarbă și-i simţea îmbrăţișarea blândă și caldă. Te simt adânc în mine – ești în gropi abisale, 
ferindu-te de zilele amare. Nu sunt mulţumit de întâmplări care m-au făcut să perd orice speranţă că voi putea 
împlini visuri după care am fugit atâta vreme. Aș vrea să dau timpul înapoi, să-mi repar greșelile care mi-au lăsat un 
gust amar.

Te aștept să stăm de vorbă din nou pe prispa timpului și să ne imaginăm că pictăm viaţa cu un fir de iarbă.

Cu ceva durere, al tău trup 
(Colţan Eduard – VIIB)

Din trecut
Dragă EU din viitor,

Sper că ai devenit persoana la care visez: miloasă, harnică și bună.
Îmi pare rău dacă deciziile mele din trecut te-au tras în jos, dar sunt sigură că le-ai reparat și că acum nu o să mai 

comiţi aceleași greșeli. Chiar vreau să cred că ai făcut ceva măreţ în viaţa ta și că te bucuri de multe.
Sper că nu te-ai schimbat așa de mult, că ai rămas aceeași fată inocentă, pentru că mi-e teamă că nu o să te mai 

recunosc. Că ești iubită, că iubești, că nu ești singură. 
Te las acum, trebuie să mă apuc să îţi construiesc viaţa.

Cu drag, eu, la 13 ani
 (Marcu Denisa – VIIB)

Dragă EU,

Această scrisoare e de la mine, pentru tine.
Te anunţ că sunt destul de mulţumită de lucrurile pe care le-am făcut în treisprezece ani de viaţă și că nu regret 

nimic. Sper să reușesc să mă descurc singură, să ajung independentă, să-mi întemeiez o familie, să am o casă și un loc 
de muncă stabil. Dar, până acolo, mai sunt mulţi ani, iar eu trebuie să mă ocup de școală, să termin generala, să intru la 
liceu cu o notă bună, să urmez facultatea și să-i fac pe ai mei mândri de fata lor cea mare.

Îmi place că mă descurc bine în situaţii dificile, că știu să învăţ din greșeli, că sunt persevrentă. Nu îmi place însă 
lenea mea. Nu știu cum să scap de ea. 

Am așteptări mari de la viaţă și pentru asta trebuie să învăţ în fiecare zi. Părinţii mi-au povestit prin câte au trecut 
când erau mici și am realizat că vremurile în care au copilărit ei nu sunt nici pe departe ca cele de acom. Eu am tot ce-
mi doresc, stau în condiţii bune și de aceea vreau să le aduc numai bucurii. 

Deocamdată, atât îmi scriu mie.
Cu drag, Alexandra 

(Stoica Alexandra – VIIB)

Mai, 2017
Dragă EU,

Îmi doresc să nu mai fii așa de fricoasă uneori, să nu te mai plângi din orice, să nu te mai superi. Chiar dacă lumea 
comentează ceva despre tine, las-o să zică! Fii curajoasă! Unele fete sunt drăguţe când plâng. Tu – nu. 

Ce-ai zice dacă nu te-ai mai enerva, dacă n-ai mai ţipa? Dacă ai cânta, dacă ai face ce îţi place, dacă ai fi tu? Dacă 
ai râde mereu și dacă ai fi serioasă când trebuie? Ce-ai zice dacă ai mai slăbi puţin? Știu că îţi place mâncarea, dar hai 
să o ascultăm pe Paula și să alergăm! 

Să știi că, totuși, mie îmi place așa cum sunt – chiar dacă par ciudată, penibilă, când mă lovesc de lucruri, când mă 
împiedic, când strig în gura mare lucruri stupide. Asta sunt eu.

Cea de acum
 (Gheorghiceanu Maria – VIIC)
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Din școala generală

Dragul meu EU,

Vreau să știi că sunt tare mândru de tine și că te respect pentru tot ce ai făcut și faci. Ești un băiat nebun, cu 

personalitate, cu percepţii diferite de ale celorlalţi. Ești chipeș și ai un simţ al umorului mai mare decât al lui 

Toma Caragiu. Să nu uităm de modestie, desigur! 

Vreau să ajungi un om bun, cult, care să nu lase în urma lui decât lucruri bune și folositoare. Îmi doresc să 

vezi cum nepoţii tăi își strâng în braţe părinţii fericiţi.

Rămâi un om tot atât de cald și de bun. Să ai o viaţă plăcută!

Cu multă dragoste, Eu și cu MINE 

(Stan Cătălin – Claudiu – VIIC)

În ora de română

Dragă Eu,

Știu că ești ocupat în ultimul timp. N-am putut să nu observ cât încerci să îi mulţumești pe alţii, fără să te 

gândești la tine. Timpul nu ţi-e îndeajuns, soarele apune prea devreme, iar tramvaiele vin greu. Dormi prea 

puţin și visezi prea mult. Da, e cam greu să ţii pasul cu totul, dar, până la urmă, o să te descurci. Crede-mă! 

Nu ratezi niciunul dintre meciurile lui de fotbal, mereu îţi faci mreu vreme să-l asculţi. Ţi-ai dori să te 

asculte și el – dar e prea ocupat. Sfatul meu? Las-o mai moale! Bea mai mult ceai și nu lăsa soarele să-ţi fure 

somnul! Ascultă melodiile până la capăt, iar când gândul îţi zboară către el, lasă-l să zboare! Dacă te simţi 

copleșită, amintește-ţi cât de moale îi e părul și cât de strâns te ţine în braţe, când ai nevoie. 

Timpul trece, ceaiul se răcește, iar el a promis că vine... Ai încredere, va veni!

Cu sinceritate, Tu 

(Nicoară Lorena – IXA)

     VII. UN PROIECT DE NOTA 10

SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURILE DIN ARIILE PROTEJATE

“PĂDURILE DIN PARCUL NATURAL COMANA SUNT NESTEMATELE ŢĂRII NOASTRE”

Profesori:  VALERIA PURCĂREA-CIULACU şi ŞTEFAN LUNGULETE

 

„Învăţaţi-i pe copiii voștri ceea ce i-am învăţat și noi pe ai noștri: că pământul, cu tot ce are frumos, este 

mama noastră. Tot ceea ce i se întâmplă pământului va ajunge să li se întâmple și copiilor acestui pământ. Noi 

știm cel puţin atât: nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine pământului. Omul este firul care ţese drama 

vieţii și ceea ce-i face pământului își face lui însuși”. (S. Seattle).

Societatea de astăzi, prin modul în care și-a asigurat în ultimii ani rezervele naturale ale planetei, a dus la o 

reală secătuire a resurselor, dar și la degradarea mediului înconjurător. Terra suferă, iar noi, oamenii, vom suferi 

implicit.

Pregătirea în sprijinul ocrotirii naturii trebuie făcută începând de la vârsta copilăriei. Copilul învaţă să 

exploreze lumea înconjurătoare, să analizeze, să pună întrebări în legătură cu aspectele întâlnite, să-și exprime 

stări sufletești, să iniţieze acţiuni, formându-și comportamente ecologice durabile. E bine ca omul de mâine să 

știe ce e bine și ce e rău în raport cu mama-natură, pentru ca mai târziu tânărul, iar mai târziu, adultul, să 

acţioneze în consecinţă. 

Interacţiunea copil-mediu oferă mijloacele cele mai eficiente în educarea intelectuală a copiilor, în 

formarea unei personalităţi armonioase și creatoare, în formarea comportamentului ecologic a viitorului 

cetăţean capabil să-și exercite în mod responsabil rolurile cu care societatea îl va învesti.



29

Pagina de 
(Zece)

De aceea este foarte important să 

se formeze un comportament ecologic 

adecvat copiilor încă de timpuriu, să se 

sensibilizeze comunitatea locală 

asupra a ceea ce înseamnă dezvoltare 

durabilă. Pentru aceasta trebuie 

acţionat pe mai multe planuri:

Formarea  comportamentului ecologic 

cu cele trei laturi ale sale: conștiinţa 

ecologică, (cognitivă, volitivă, afectivă), 

conduita ecologică, dezvoltarea unei 

mot ivaţ i i  corespunzătoare  pentru 

cunoașterea, ocrotirea și conservarea 

mediului natural.   

Sensibilizarea cetăţenilor faţă de 

conceptul de dezvoltare durabilă; implementarea ideii de dezvoltare durabilă în viaţa de zi cu zi. Conștientizarea 

generaţiilor tinere de a alege soluţii pentru o dezvoltare durabilă și respectarea regulilor fără a le fi afectată propria viaţă. 

Dezvoltarea capacităţii de a identifica problemele de mediu, de a lua decizii, de a pune în practică soluţii pentru prevenirea 

și rezolvarea problemelor identificate.

Pregătirea cetăţeanului actual și viitor pentru a influenţa pozitiv deciziile politice economice și sociale cu privire la 

mediu.

Mulţi cercetători susţin că elevii din zonele urbane pierd legătura cu lumea naturală, poate și pentru faptul 

că în multe instituţii experienţele în aer liber nu sunt o practică obișnuită, numărul acestora fiind, deseori, doar 

la ieșiri în clasele primare, în loc ca ele să fie utilizate pe toată durata școlarizării. Nimic nu poate înlocui 

propriile experienţe care îi ajută pe elevi să înţeleagă comunitatea în care trăiesc, sistemele naturale și 

problemele mediului. De aceea, folosirea mediului ca spaţiu de desfășurare a acestor ore de educaţie este un 

mod eficace de a-i aduce pe elevi mai aproape de natură, de a-i face mai conștienţi de existenţa sa. Din 

perspectiva școlară, elevul trebuie ajutat:

1. să obţină cunoștinţe de bază necesare soluţionării problemelor mediului viitoare sau imediate; 

2. să judece responsabilităţile individuale și colective, să se angajeze în obţinerea cooperării pe linia rezolvării unor 

probleme;

3. să înţeleagă că omul este inseparabil de mediul său și că efectele negative ale acţiunilor proprii se repercutează 

asupra lui însuși;

4. să dezvolte instrumente de analiză, reflecţie și acţiune pentru a înţelege, preveni și corecta neajunsurile 

provocate mediului.

Bazate pe cooperare și colaborare, diversitatea activităţilor practice desfășurate cu elevii asigură 

asimilarea multor reguli de comportament care se constituie în elemente de bază în formarea unei educaţii 

europene a oamenilor de mâine. S-a dezvoltat convingerea că formarea unui comportament ecologic la școlari 

constituie un aspect important al activităţii instructiv- educative și că acesta se realizează atât în școală, cât și 

în afara ei prin activităţile extracurriculare și printr-o strânsă colaborare cu familia și comunitatea locală. Este 

deosebit de important ca în amplul proces de formare a omului, viaţa din afara școlii să continue să completeze, 

să consolideze și să desăvârșească opera educativă într-un adevărat comportament european. 

Cercetarea mediului în mijlocul naturii cu elevii permite îmbogăţirea volumului de cunoștinţe, lărgirea 

orizontului știinţific, sesizarea legăturilor reciproce între fenomene, modul cum se interferează și se 

influenţează reciproc și, de asemenea, permite formarea unei gândiri sănătoase despre lume și viaţă. În acest 

sens, un rol hotărâtor îl au cadrele didactice organizatoare de activităţi, fie pe itinerar, fie în orizontul local și 

care trebuie să manifeste permanent preocuparea de formare a deprinderilor de păstrare și ocrotire a calităţii 

mediului înconjurător.

Proiectul SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURILE DIN ARIILE PROTEJATE, desfășurat de Eco-Bolintineni, a prilejuit 
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organizarea mai multor activităţi în natură și în școală prin care elevii au cunoscut „lumea” pădurii, au aflat  

importanţa pe care o are pentru om și pentru mediul natural.
       Activităţile proiectate și desfășurate cu  elevii din clasa a VIII-a C au avut un caracter interactiv menit  să-i  

înveţe să iubească natura, să înţeleagă rolul pădurii pentru planeta noastră în asigurarea unui mediu sănătos, 

punând bazele formării unui comportament civic responsabil faţă de pădure, faţă de mediu. 
Scopul proiectului: cultivarea interesului şi a dragostei pentru pădure cu tot habitatul ei natural şi 

conştientizarea elevilor privind importanţa ariilor protejate pentru o dezvoltare durabilă a societăţii de mâine.

Obiective specifice:
    familiarizarea cu aspectele  legate de viaţa pădurilor;
    stimularea interesului elevilor pentru cunoştinţele din 
domeniul ecologic;
    însuşirea unor norme de comportament ecologic spe-
cific pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea indi-
vidului şi mediul în care trăieşte;
    conştientizarea necesităţii protejării pădurii; 
    cultivarea capacităţii de colaborare în scopul protejării 
mediului;
    dezvoltarea interesului pentru activităţi desfăşurate în 
aer liber, într-un cadrul natural; 
    stimularea activităţii de grup;
    stimularea interesului pentru dobândirea de abilităţi 
practice în sânul naturii şi nu doar informaţii pur teoretice;
    stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale 
copiilor prin organizarea de expoziţii şi de concursuri;
    cultivarea   sentimentelor estetice în contact direct cu frumuseţile şi cu farmecul pădurii.

         Etapele de desfăşurare ale Proiectului  SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURILE DIN ARIILE PROTEJATE

                 ETAPA DE DOCUMENTARE

-   Constituirea comitetului de lucru: 26 de elevi participanţi, elevi ai clasei a VIII-a C. 
-   Stabilirea locului de desfăşurare: Pădurea  Fântânele din Parcul Natural Comana
-   Tema activităţilor: Pădurile din PARCUL NATURAL COMANA sunt nestematele ţării noastre
Implicarea  elevilor şi a familiilor lor în proiect s-a realizat  încă  din prima  etapă,  cea de documentare,  în care 
s-au stabilit grupe de lucru şi responsabilităţile fiecărei grupe, titlul proiectului şi locul de desfăşurare. 
Titlul a fost ales după mai multe discuţii, vizionări de filme cu păduri, în urma cărora li s-a cerut elevilor să 

spună câte o însuşire, o denumire comparativă pentru pădure.  Astfel s-a votat titlul Pădurile din Parcul Natural 

Comana sunt nestematele ţării noastre. 
În colaborare cu părinţii elevilor am stabilit locul de desfăşurare a acţiunilor pentru etapa de lucru în pădure. 

Am încheiat câte un protocol de colaborare cu Administraţia Parcului Natural Comana şi cu o agenţie de 

transport, în vederea deplasării la Pădurea  Fântânele  din Parcul Natural Comana. 

                  ETAPA DE LUCRU ÎN PĂDURE

S-a desfăşurat în Pădurea Fântânele din Parcul Natural Comana. Tematica lecţiilor în această etapă a fost 

variată, cu abordare transdiciplinară, cu utilizarea inteligenţelor multiple, iar în derularea activităţilor a fost 

folosită pădurea - cadru natural, învăţarea prin acţiune şi lucrul în echipă.

        Activităţile aplicativ-practice derulate:
a. Lecţia de geografie – cunoaşterea pădurii:
- identificarea şi fotografierea copacilor specifici zonei, observarea vechimii lor şi  descrierea diferenţelor 

existente între speciile descoperite, împărtăşirea  unor curiozităţi privind pădurea, evoluţia ei, legende legate 

de acest cadru minunat, realizarea unui cod ecologic al pădurii general valabil, indiferent de trecerea timpului; 
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   - identificarea formei de relief, orientarea în teren după hartă (muşchi de copac, semnalizarea apelor
curgătoare şi a lacurilor); observarea faunei şi florei şi adunarea plantelor pentru ierbar, etc.   

- cercetarea tipurilor de sol şi a proprietăţilor lor;  urmărirea şi semnalarea deşeurilor toxice, menajere şi 

de altă natură, depozitate corespunzător sau nu; observarea şi notarea măsurilor ce se impun pentru 

reglementarea celor constate; 
b. Lecţia de biologie – ecosistemul pădurii:
- plantare de copaci cu ocazia “Lunii pădurii”.  Evidenţierea rolului arborilor în natură –Arborii sunt 

fabricile de oxigen si de hrană ale Planetei;  
- rolul pădurii, casa (habitat) pentru  numeroase specii de plante și animale;

- Pădurea privită ca “fabrică de hrană a Planetei”! 
c. Lecţia de desen – culorile pădurii:
- Realizarea un afiş sau poster cu tema „Luna pădurii”;
- realizarea unor lucrări artistico-plastice (desene, picturi pe diverse 

obiecte, tricouri, pietre, colaje, animăluţe haioase: melci, buburuze, iepuraşi, 

arici, gândaci etc.);
- confecţionarea unor machete, obiecte din materiale reciclabile – hârtie, 

crenguţe, frunze uscate.
d. Lecţia de limba română - Descrierea pădurii:
-  identificarea cuvintelor cu sens asemănător cuvântului “pădure”, 

realizarea unor metafore, comparaţii, poezii, compuneri, care au ca sursă de 

inspiraţie pădurea etc.
-  dramatizare (scene din poveşti cunoscute care au ca fundal pădurea…);

e.  Lecţia de educaţie tehnologică – Utilizarea resurselor naturale ale
pădurii:

- colectarea de materiale din natură pentru realizarea unor machete care să reprezinte PĂDUREA în 

prezent şi PĂDUREA în anul 2020. Importanţa lemnului pentru om şi urmările exploatării neraţionale.
f. Lecţia de ecologie şi educaţie civică- Protejarea pădurii:
- strângerea gunoaielor şi a deşeurilor din zona turistica a Parcului Natural Comana;

      Activităţile s-au axat pe dezvoltarea capacităţii de explorare, investigare a realităţii şi au urmărit relaţia 

dintre om şi natură, formarea atitudinilor pozitive faţă de realizarea unui mediu ecologic, echilibrat, propice 

vieţii.  

ETAPA DE EVALUARE

  Etapa de lucru în pădure a alternat cu etapa de evaluare (activităţi în şcoală), îmbinând eficient acumularea 

de cunoştinţe cu aplicarea lor în practică prin rememorarea activităţilor desfăşurate sub diferite forme: 

compunere, pictură, fotografii, conversaţie, povestire, precum şi realizarea mapelor cu materiale din natură.
Colecţiile de materiale, fotoreportajele şi creaţiile vor fi valorificate în paginile revistei şcolii şi în alte 

publicaţii.
Evaluarea a avut  în vedere următoarele aspecte: 

  -   aprecierea manierei în care elevii s-au implicat în desfăşurarea activităţilor propuse prin premierea 

acestora cu diplome şi ecusoane SUNT ECO-BOLINTINEAN!;
  - observarea comportamentului ecologic al elevilor în activităţile curente şi evidenţierea acestora la 

panoul clasei);
   -  organizarea unor expoziţii cu materialele realizate în cadrul proiectului; 
  - popularizarea proiectului desfăşurat la nivelul şcolii şi al societăţii civile a fost realizată de elevi, 

îmbrăcaţi în tricouri sugestive, pictate de ei.
Cunoaşterea naturii stimulează potenţialul creativ al elevilor, intuiţia şi imaginaţia acestora. Astfel 

activităţile de învăţare desfăşurate în cadrul proiectului au fost Să învăţăm despre pădurile din ariile protejate 

orientate spre observarea şi explorarea directă a mediului înconjurător, elevii au observat mai uşor activităţile 

economice care dăunează mediului  şi  influenţează  negativ  sănătatea  omului.  Dacă  vom r euşi  să  insuflăm 
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copiilor dragostea de natură, generaţiile viitoare vor beneficia de un aer curat şi de un mediu sănătos, iar 
mileniul în care am păşit va fi unul al reconcilierii cu natura spre binele nostru. Proiectul Să învăţăm despre 
pădurile din ariile protejate reprezintă încă un pas în vederea integrării conştiente a elevului în mediul natural 
și soci-cultural.

VIII. 10 MOTIVE PENTRU A OCROTI PĂDUREA

1. Pădurea furnizează cea mai mare cantitate de oxigen: astfel aproximativ 2/3 din oxigenul consumat de 
oameni, animale, microorganisme, industrie, agricultură sunt preluate din atmosferă, prin aprovizionarea 
acesteia de către arbori şi arbuşti (vegetaţie).

2. Absoarbe o importantă cantitate de CO2 (gaz cu efect de seră), contribuind la reducerea poluării şi având 
o influenţă benefică asupra mediului. 

3. Fixează solul, împiedicând alunecările de teren şi eroziunea provocată de ploaie sau de vânt.
4. Filtrează apa provenită din precipitaţii, prin scurgerea acesteia printre straturile de muşchi și frunze 

moarte, asigurând o apă limpede şi curată.
5. Reduce mult din mărimea viiturilor, în cazul ploilor torenţiale, prin reţinerea unei mari cantităţi de apă în 

coronament şi litieră şi cedarea acesteia treptat.
6. Reprezintă un sistem ecologic complex care adăposteşte numeroase specii de plante şi animale, multe 

dintre ele fiind ameninţate cu dispariţia, datorită adaptării la condiţiile specifice de aici.
7. Este o sursă, insuficient valorificată, de medicamente şi remedii naturale.
8. Are un mare impact estetic, peisajele în care apar păduri fiind de preferat terenurilor ocupate de culturi 

agricole sau de către alte amenajări antropice.
9. Este un loc apreciat de recreere şi cu efecte terapeutice cunoscute.
10. Are o mare importanţă educativ-ştiinţifică, atât pentru noi cât şi pentru generaţiile următoare.

       Tineri, protejând pădurile, PROTEJAŢI VIITORUL ŢĂRII!

IX. Câteva păreri plastice în… CALIGRAME
                                                                                                                                                prof. Irina Cangeopol

                                                                        Numite și jocuri de poeţi de către Iordan Chimet în Antologia      
                                                           inocenţei – Cele douăsprezece luni ale visului (1972, Editura Ion  Creangă),  
                                                                    CALIGRAMELE sunt  poeme  în  care  dispoziţia grafică  în  pagină  
                                                                           formează  un  desen  ce are legătură cu subiectul textului. 
                                                                                 Produsul artistic astfel creat devine o expresie sincretică 
                                                                                      a  două  arte,  poezia  și arta  plastică.  Prin îmbinarea 
                                                                                         limbajului poetic - verbal cu cel plastic – nonverbal, 
                                                                                          mesajul versurilor va fi citit, în anumite limite,    
                                                                                           după regulile limbajului plastic.

  Numele  acestei  arte  a  fost dat de poetul francez  
  Guillaume Apollinaire, cel care a făcut-o cunoscută  
în toată lumea prin publicarea, în 1918, a volumului  

intitulat Calligramme. Obţinut printr-un joc de cuvinte, 
sugerat poate de contracţia cuvintelor caligrafie și ideo-

gramă, termenul provine etimologic din limba greacă, fiind 
                derivat din kallos, care înseamnă frumos și gramma, însemnând 

inscripţie.  I-am invitat pe copii să-și exprime  părerile plastice prin ei
intermediul unor caligrame,  pornind de la poeziile lor preferate sau improvizând 

înșiși versuri potrivite cu imaginile pe care doresc să le exprime. Cuvântul scris a devenit, pe rând, linie de 
construcţie, contur sau modul în textura unei suprafeţe, căpătând astfel materialitate. 

Dragi cititori, vă invităm să descoperiți, cu spirit ludic, lucrările copiilor care s-au jucat de-a poeţii la ora de 
educaţie plastică.
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Vieru Ștefania - VD                                                                         Bezercu Cristina Valentina - VB                  

Iordăchescu Miruna Teodora – VI B                             

Vasilescu David – V D                

Iliescu Crina - V D              Pașancu Adriana Ștefania  - V A
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Ciobanu Alexandra - V B                                                                    Pândaru Alexandra - V A

Pietreanu Alesia Ioana – V B                                                                Crâșmăriuc Maria Teodora - V D

          Ionicel Denisa - VI C                                                                 Chiriţă Alexandra – VI B
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Cimpoieru Ana-Maria – VI A                                                                                Gociu Daiana – VI C

 Amarfei Alexandru George – V D                                                                    Albu Robert Marian – VI B

Surse: https://ro.wikipedia.org/wiki/Caligram%C4%83
Iordan Chimet, Antologia Inocenţei- Cele douăsprezece luni ale visului, Ed. Ion Creangă 1972

https://ro.wikipedia.org/wiki/Caligram%C4%83
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Propuneri / sugestii pentru următoarea PAGINĂ DE 10

1.   Interviu cu mama lu' / tata lu' / bunicu' lu' / bunica lu'… (10 evocări ale altor copilării / ani de școală, semnate de 10 
mame / taţi / bunici)
2.   10 gânduri de viitor absolvent (pentru clasele a VIII-a și a XII-a)
3.   Eu, acum 10 ani
4.   Eu, peste 10 ani
5.   Elevii de nota 10 ai anului școlar 2016-2017
6.   10 întrebări din ORACOLUL meu / 10 răspunsuri
7.   Un proiect de nota 10 (Biologie)
8.   10 păreri plastice
9.   10 daruri pe care aș vrea să le fac / le-aș cere părinţilor mei
10. Un “Știaţi că...” bolintinean (10 aspecte care personalizează școala mea)

X. UN REBUS DE NOTA 10… LA ENGLEZĂ: FLOWERS

                                Nuţă Maria – VA (prof. coordonator, Veronica Savu)
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