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Preţul succesului 

 
 
 

„Nu pot spune că sunt un om cu prea multe principii, dar una din devizele mele este: „Ai reuşit 
- continuă. N-ai reuşit - urlă, fă urât, dă-te cu capul de toţi pereţii - şi continuă!”Privind la amicii care 
fac din orice eşec un capăt de ţară, nu pot să nu mă gândesc că, în comparaţie cu ei, sunt un om fericit. 
De ce? Pentru că, indiferent ce se întâmplă, găsesc întotdeauna motivaţia să merg mai departe... şi, de 
cele mai multe ori, să nimeresc cu capul înainte într-o situaţie mai încurcată decât prima. Iar apoi o 
iau de la capăt.” 
 

Aşa începea un eseu scris de mine pe undeva prin 2004 sau 2005, după două naţionale la foc 
automat care s-au terminat una mai prost decât cealaltă. Ca fost viitor aspirant la o diplomă pe care să 
scrie, în loc de „Participant la Olimpiada Naţională de...”, „Premiul X la Olimpiada Naţională de...”, 
moralul meu la sfârşitul sezonului olimpic din acelaşi an era undeva între zero şi minus, cu tendinţe de 
zero absolut.  
 

Apoi m-am întâlnit din întâmplare cu o doamnă profesoară care mi-a spus câteva vorbe pe care 
le am în minte şi acum: „Gândeşte-te la ce ai realizat până acum, apoi gândeşte-te la ce poţi realiza de-
acum înainte.” La început n-am prea înţeles unde bate replica respectivă. Din punctul meu de vedere, 
singura realizare personală până atunci era o colecţie de semi-rateuri glorificate cu iz de „se putea şi 
mai bine.” Mi-a luat ceva timp până să mă prind că „se putea şi mai bine” era totuna cu „se putea şi mai 
rău.” Apoi, încet-încet, pesimismul de până atunci s-a transformat în realism. Da, eram vinovată de 
chiXXL pe anul respectiv. Da, s-ar fi putut şi mai bine, dar şi mult, mult mai rău. Şi da, era alegerea 
mea dacă să fac pe amărâta în continuare sau să mă scutur de praf şi să merg mai departe. Evident, am 
ales varianta a doua şi în anul următor s-a putut, într-adevăr, mai bine. 
 

Asta a fost una din cele mai importante lecţii de viaţă pe care le-am învăţat în anii de liceu (cu 
lecţiile „obişnuite” de la matematică, fizică, biologie... e altă poveste). Suntem în 2011 şi pot să spun că 
deviză de mai sus s-a schimbat un pic: „Ai reuşit – continuă. N-ai reuşit – urlă, fă urât, dă-te cu capul 
de toţi pereţii, vezi unde anume ai dat chix, învaţă din asta. Dae continuă.”  
 
 
 

Oana-Cristina Butta 
clasa a XII-a G, promoţia 2006 
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Școală! Muncă! Viață! 
 
De câţi ani sunteţi directorul şcolii noastre? 

 De 2 ani, dar de şcoală sunt legat din 1965, când 
am venit în clasa IX-a şi, practic, de atunci acest liceu a 
devenit parte din mine.  
 Cu siguranţă că în aceşti ani aţi avut multe 
succese. Care consideraţi că au fost cele mai mari 
realizări în calitate de director? 
 Poate faptul că de la an la an rezultatele sunt din 
ce în ce mai bune. Ar mai putea fi amenajarea bazei 
sportive, a interiorului şcolii, a parcării din zona 
internatului, a laboratorului de informatică şi a altor 
spaţii din şcoală. Dar, cu toate acestea, cred că cel mai 
important este locul întâi pe care Colegiul Naţional 
„Gheorghe Ţiteica” este plasat într-un top al liceelor 
mehedinţene. 
 Majoritatea colegilor mei doresc să afle dacă 
este greu să conduceţi o şcoală atât de mare. 
 Dacă şti să colaborezi foarte bine cu colegii, dar şi 
cu elevii care să devină parteneri la actul de conducere, 
nu! Dacă vrei să faci totul tu, nu este greu, ci aproape 
imposibil, mai ales la o unitate şcolară reprezentativă 
cum este Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiteica”. 
 În orice munca există şi dificultăţi. Care au fost 
cele mai dificile probleme cu care v-aţi confruntat în 
aceşti ani? 
 În actul de conducere este greu de stabilit ce este 
greu şi ce este la polul opus. Fiecare zi este o nouă 
confruntare. Problema este să înfrunţi aceste dificultăţi cu 
un colectiv alături de tine. Şi, sincer, după circa 18-20 de 
ani în funcţii de conducere, cuvântul “dificil” este relativ. 
 Un director are un program încărcat. Aţi putea 
să ne spuneţi care sunt activităţile pe care le faceţi 
într-o zi normală de lucru? 
 Dacă zilele ar merge după o planificare prealabilă, 
totul ar deveni de o monotonie supărătoare. Nicio zi nu 
seamănă cu alta. Important este că de la 7 la 15 şi uneori 
şi după, să fiu acolo unde este nevoie de mine. 
 Ştim că un director semnează multe hârtii şi 
merge la multe şedinţe. Vă plac astfel de activităţi? 
 Sunt un rău necesar pentru că, în spatele lor se 
ascund problemele cadrelor didactice, dar şi ale elevilor. 
Şi apoi, fără şedinţe şi multe, multe hârtii, ar dispărea 
farmecul vieţii. 
 Atât eu, cât şi colegii mei suntem curioşi să 
aflăm dacă sunteţi mulţumit de rezultatele la 
învăţătură şi de disciplină ale elevilor din clasele IX-
XII. 
 O întrebare la care răspunsul ar trebui să vină de 
la voi. Sunt un tip care vrea mereu mai mult, exclusiv de 
la voi, pentru că mulţumirea noastră vine de la ceea ce 
realizaţi voi. De aceea exista sentimentul de mulţumire. 
Dar există loc şi de mai bine pentru că astfel riscăm să nu 
progresăm şi eu nu vreau acest lucru. 
 Noi, elevii, dorim să învăţăm într-o şcoală cât 
mai îngrijită şi cât mai frumoasă. Ce v-aţi propus să 
întreprindeţi în acest sens? 
 Performanţa şcolară este, cred, cea care dă 
valoare unei şcoli. Este bine, dar la acest capitol eu sper 
că ne veţi rezerva în viitor şi alte surprize. Pentru voi este  

importantă competiţia, în primul rând cu voi şi apoi cu 
alţi. 
 Oportunităţile sunt pentru învingători. Restul... 
voi trebuie să fiţi învingători pentru că acesta este 
triumful Colegiului Naţional „Gheorghe Ţiţeica”. 
 Ştim că şcoala nu se poate moderniza fără 
bani. Dacă aţi avea banii necesari pentru a schimba 
şcoala, cum ar arata această şcoală? 
 Ca o adevărată şcoală europeană, nu numai ca 
instituţie, educaţie, performanţă, ci şi în modul în care ea 
ar oferi condiţii de studiu şi pentru activităţi extraşcolare. 
 Având un program atât de încărcat, vă mai 
rămâne timp pentru familie, pentru copiii 
dumneavoastră? Cum vă place să vă petreceţi timpul 
liber? 

Nu prea am! Şi după ora 15 sunt colaborator la 
RTS. Şi trebuie să-mi fac treaba şi acolo, presa fiind una 
din marile mele pasiuni. Seara, mă joc cu nepoţica mea 
de 3 ani şi văd pe internet nepoţelul de 4, care este la fata 
mea în Germania. Şi, când, îmi rămâne timp să îmi aduc 
aminte că şi în Severin lumea se poate şi distra, nu numai 
munci. 

A consemnat Rober Şmelţer, clasa a IX-a 
Interviu cu domnul director. Prof. Aurel Lupu 

 

 Ani de liceu… 
 

Parcă „ieri” , într-o zi de 
septembrie, porneam emoţionată 
spre şcoala care urma să-mi 
deschidă porţile şi să mă 
“găzduiască” în drumul meu spre 

maturitate.  
Şcoala nu era nouă pentru mine. Aici 

petrecusem şi 4 ani de gimnaziu. Noi erau viitorii colegi 
şi doamna dirigintă. Şi îmi împlineam un vis: să fiu 
liceană la o şcoală minunată: Colegiul Naţional 
,,Gheorghe Ţiţeica”. Drumul ce-mi rămânea de parcurs 
până la bacalaureat mi se părea că merge până  “la 
capătul lumii” şi asta nu era deloc confortabil. Dar anii au 
trecut… repede, mult prea repede. 

Iată-mă azi, în prag de examen de maturitate, cu 
aripile pregătite pentru zborul în viaţă. Stând şi 
aducându-mi aminte de toate prin care am trecut în aceşti 
ani, nu pot spune decât un singur lucru: îmi pare rău că 
plec din şcoala care m-a format, de lângă profesorii care 
mi-au stat alături şi la bine şi la rău şi care au ştiut să mă 
ierte atunci când am greşit şi de lângă colegii care s-au 
dovedit a fi deosebiţi. Fetiţa de ieri este azi o domnişoară 
care se pregăteşte cu aceaşi sfială să înceapă o nouă 
experienţă: facultatea. Nu ştiu cum va fi. Ştiu doar că mă 
voi strădui să onorez şcoala mea dragă. 

Drum bun în viaţă dragii mei colegi şi să vă 
definiţi prin cuvinte ca: succes, fericire, frumuseţe, 
omenie!,… 

Să ne revedem fericiţi peste 10 ani, iar doamna 
dirigintă să se bucure că ne-a stat alături. 

Nu pot uita că, în aceste zile, şcoala noastră îşi 
sărbătoreşte al 92-lea an de existenţă. 

“La mulţi ani”! Să trăieşti şi în anii ce vor urma 
să fii făclie şi copiilor noştri! 

 Ana-Maria Stăiculescu, clasa a XII-a 
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Rezultate  obţinute la etapa naţională a olimpiadelor şcolare 
în anul scolar 2010-2011 

 
 
Băcanu George Răzvan, clasa a X-a, Chimie Menţiune MECTS, prof. Ianculescu Florina 
Băcanu George Răzvan, clasa a X-a, Chimie, Premiu special, prof. Ianculescu Florina 
Căpruşu Alexandra, clasa a XII-a, Educţie Muzicală, premiul II,  prof. Vidan Luminiţa 
Ţiglă Alin Daniel, clasa a XII-a, Educaţie Muzicală, Menţiune MECTS, prof. Vidan Luminiţa 
Tîrlui Valeria, clasa a X-a, Geografie, Menţiune MECTS, prof. Bărbulescu Carmen 
Bărbulescu Ramona, clasa a IX-a, Istorie, Menţiune MECTS, prof. Bordea Irinela 
Trişcaru Andreea Florina, clasa a VIII-a, Istorie, Menţiune MECTS, prof. Bordea Irinela 
Jderu Despina, clasa a X-a, Limba Franceză, Menţiune MECTS, prof. Nănuţi Adriana 
Bosoancă Denisa, clasa a IX-a, Limba Română, Premiu special prof. Petrescu Magelona 
Şontea Florentina, clasa a XI-a, Limba Română, Menţiune MECTS, prof. Nicu Simona 
Tîrlui Valeria, clasa a X-a, Limba Spaniolă, premiul II, prof. Manafu Florentina 
Ionescu Alexandru, clasa a XI-a, Logică, Menţiune MECTS, prof. Truică Ionela 
Nistor Adriana, clasa a XI-a, Matematică, Medalie de argint, prof. Tătucu Mariana 
Nistor Adriana, clasa a XI-a, Matematică Menţiune MECTS, prof. Tătucu Mariana 
Florescu Alexandru, clasa a X-a, CIA, Menţiune MECTS, prof. Anca Bărbulescu 
Florescu Alexandru, clasa a X-a, CIA, Medalie de argint, prof. Anca Bărbulescu 
 
 

Rezultate  obţinute la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare 
în anul scolar 2010-2011 

 
 
Astronomie 
Arbanaşi Eliza Mihaela, clasa a VII-a, premiul I, prof. Săftoiu Nadia 
Matei Adela Lia Cristina, clasa a X-a, premiul I, prof. Săftoiu Nadia 
Micşoniu Untaru Oana, clasa a X-a, premiul I, prof. Săftoiu Nadia 
Mituletu Mădălina Daniela, clasa a X-a, premiul I, prof. Băltărete Ion 
Perianu Corina Andreea, clasa a VII-a, premiul I, prof. Săftoiu Nadia 
Ţiu Denis, clasa a IX-a, premiul I, prof. Stretcu Simona 
Călin Julia, clasa a X-a, premiul II, prof. Săftoiu Nadia 
Iliescu Armand Adrian, clasa a XI-a, premiul II, prof. Cîrstina Niculina 
Negrea Gabriela Mihaela, clasa a X-a, premiul II, prof. Cîrstina Niculina 
Sabiescu Daniela Roxana, clasa a X-a, premiul II, prof. Băltărete Ion 
Ţapîrdea Alice Cristiana, clasa a X-a, premiul II, prof. Băltărete Ion 
Ţigăntele Dragoş Iulian, clasa a X-a, premiul II, prof. Stretcu Simona 
Creţu Luciana Alexandra, clasa a VII-a, premiul III, prof. Săftoiu Nadia 
Cruceru Lavinia Ionela Raluca, clasa a VII-a, premiul III, prof. Săftoiu Nadia 
Ghiţu Alexandru Gabriel, clasa a X-a, premiul III, prof. Cîrstina Niculina 
Grădinaru Roxana, clasa a X-a, premiul III, prof. Băltărete Ion 
Mărescu Andreea Ştefania, clasa a X-a, premiul III, prof. Săftoiu Nadia 
Mirea Madălina Alexandra, clasa a X-a, premiul III, prof. Băltărete Ion 
Oprea Andreea Diana, clasa a X-a, premiul III, prof. Cîrstina Niculina 
Păcală Petrişor, clasa a X-a, premiul III, prof. Stretcu Simona 
Spătariu Alexandra Tatiana, clasa a VII-a, premiul III, prof.Săftoiu Nadia 
Ştefănescu Andreea Anca, clasa a VII-a, premiul III, prof. Săftoiu Nadia 
Tobă Adriana, clasa a X-a, premiul III, prof. Băltărete Ion 
Udrescu Bogdan Ilie, clasa a X-a, premiul III, prof. Băltărete Ion 
Untaru Cristian Ilie, clasa a X-a, premiul III, prof. Băltărete Ion 
Arbănasi Emil Marian, clasa a X-a, Menţiune, prof. Cîrstina Niculina 
Bărboianu Alexandra, clasa a X-a, Menţiune, prof. Săftoiu Nadia 
Boeru Laurenţiu Andrei, clasa a X-a, Menţiune, prof. Băltărete Ion 
Bucur Flavius Ionuţ clasa a X-a, Menţiune, prof. Băltărete Ion 
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Ciontea Ştefan, clasa a X-a, Menţiune, prof. Cîrstina Niculina 
Codău Silviu Cosmin, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Săftoiu Nadia 
Creţescu Cristian Dragoş, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Cîrstina Niculina 
Dobre Călin, clasa a X-a, Menţiune, prof. Săftoiu Nadia 
Dumitrescu Alex Ilarie, a XI-a, Menţiune, prof. Cîrstina Niculina 
Filip Marius, clasa a X-a, Menţiune, prof. Cîrstina Niculina 
Fulga Robert, clasa a X-a, Menţiune, prof. Săftoiu Nadia 
Gagica Georgiana Ştefania, clasa a X-a, Menţiune, prof. Stretcu Simona 
Galit Beatrice, clasa a X-a, Menţiune, prof. Săftoiu Nadia 
Grecu Damian Cristian, clasa a X-a, Menţiune, prof. Băltărete Ion 
Haideţ Radu Bogdan, clasa a X-a, Menţiune, prof. Cîrstina Niculina 
Iancu Puiu Nicuşor, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Săftoiu Nadia 
Ionică Andra, clasa a X-a, Menţiune, prof. Stretcu Simona 
Mihai Valentin, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Stretcu Simona 
Mihart Răzvan, clasa X-a, Menţiune, prof. Cîrstina Niculina 
Mischie Mihaela Roxana, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Săftoiu Nadia 
Mîlcomete Alexandru Ovidiu, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Săftoiu Nadia 
Negrescu Ionuţ Marius, clasa a X-a, Menţiune, prof. Stretcu Simona 
Nitică Alexandru, clasa X-a, Menţiune, prof. Stretcu Simona 
Odobleja Vlad Alin, clasa X-a, Menţiune, prof. Băltărete Ion 
Pascal Alexandra Georgiana, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Săftoiu Nadia 
Perianu Francesca, clasa a X-a, Menţiune, prof.Săftoiu Nadia 
Piroi Denis Cristian, casa a X-a, Menţiune, prof. Cîrstina Niculina 
Pleşa Alin Daniel, clasa a X-a, Menţiune, prof. Cîrstina Niculina 
Sîrboiu Răzvan Lucian, clasa a X-a, Menţiune, prof. Băltărete Ion 
Stănciulescu Sorin, clasa a X-a, Menţiune, prof. Cîrstina Niculina 
Trăilescu Alexandru, clasa a X-a, Menţiune, prof.Săftoiu Nadia 
Tudor Ionela Adelina, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Săftoiu Nadia 
Tunaru Florin Claudiu, clasa XI-a, Menţiune, prof. Săftoiu Nadia 
Tolea Cristian, clasa a X-a, Menţiune, prof. Cîrstina Niculina 
Vatuiu Ana Raluca, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Săftoiu Nadia 
 
Biologie 
Drugă Cătălin, clasa a IX-a, premiul I, prof. Ţuineac Mihaela 
Enea Diana Ionelia, clasa a XI-a, premiul I, prof. Ţuineac Mihaela 
Marangoni Giuliana, clasa a IX-a, premiul I, prof. Giuică  Adriana 
Magareata Georgiana, clasa a IX-a, premiul I, prof. Giuică  Adriana 
Nistor Ioana, clasa a X-a, premiul I, prof. Ţuineac Mihaela 
Bacanu George Răzvan, clasa a X-a, premiul II, prof. Ţuineac Mihaela 
Breznilă Rebeca, clasa a VII-a, premiul II, prof. Gingu Dumitru 
Dan Alexandra, clasa a X-a,  premiul II, prof. Ţuineac Mihaela 
Dragomir Maria, clasa a X-a, premiul II, Ţuineac Mihaela 
Ghinea Mădălina Georgiana, clasa a XI-a, premiul II, prof. Ţuineac Mihaela 
Marcu Iuliana, clasa a IX-a, premiul II, prof. Gingu Dumitru 
Nicola Geni Dorina, clasa X-a, premiul II, prof. Ţuineac Mihaela 
Oprea Alexandra,  clasa a X-a, premiul II, prof. Ţuineac Mihaela 
Pârcioagă Cătălin Ionuţ, clasa a IX-a,  premiul II, prof.Ţuineac Mihaela 
Răceanu Adelina, clasa a X-a, premiul II, prof. Ţuineac Mihaela 
Tripcea Roxana, clasa X-a, premiul II, prof. Ţuineac Mihaela 
Zăhărescu Andreea, clasa a X-a, premiul II, prof. Ţuineac Mihaela 
Butură Alexandra, clasa a X-a, premiul III, prof. Ţuineac Mihaela 
Ciocan Alida Teodora, clasa a XI-a, premiul III, prof. Gingu Dumitru 
Dăfinoiu Andreea, clasa a X-a, premiul III, prof. Ţuineac Mihaela 
Drondu Ileana Cristina, clasa a IX-a, premiul III, prof.Giuică  Adriana 
Ene Bogdan, clasa a IX-a, premiul III, prof. Ţuineac Mihaela 
Enea Ani, clasa a IX-a, premiul III, prof. Giuică  Adriana 
Filip Alisa, clasa a IX-a, premiul III, prof. Giuică  Adriana 
Fota Paul Andrei, clasa a IX-a, premiul III, prof. Ţuineac Mihaela 
Fusu Elian, clasa a IX-a, premiul III, prof. Ţuineac Mihaela 
Gogonea Claudia, clasa a IX-a, premiul III, prof. Giuică  Adriana 
Ţuică Paula, clasa a XI-a, premiul III, prof. Gingu Dumitru 
Vasiloanca Alina, clasa IX-a, premiul III, prof. Giuică  Adriana 
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Amza Alexandra, clasa a X-a, Menţiune, prof. Ţuineac Mihaela 
Arbănasi Eliza Mihaela, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Blendea Robert, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Ciurel Mădălina, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Covrig Cristina, clasa a X-a, Menţiune, prof. Ţuineac Mihaela 
Cruceru Lavinia Ionela Raluca, clasa a VII-a, prof. Menţiune, Gingu Dumitru 
Gherghe Diana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Giuică  Adriana 
Ispaşoiu Adriana, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Giuică  Adriana 
Lazăr Denisa, clasa a VII-a, Biologie Menţiune prof. Gingu Dumitru 
Milcinov Andra, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Ploscaru Romina, clasa a IX-a, Menţiune, prof. Ţuineac Mihaela 
Ploştinaru Roxana, clasa a X-a, Menţiune, prof. Ţuineac Mihaela 
Popescu Bogdan, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Popescu Ionelia, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Ţuineac Mihaela 
Rădulescu Silvia, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Stan Alice, clasa a X-a, Menţiune, prof. Ţuineac Mihaela 
Stan Laurenţiu, clasa a X-a, Menţiune, prof. Ţuineac Mihaela 
Ştefănescu Andreea Anca, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
Tobă Adriana, clasa a X-a, Menţiune, prof. Ţuineac Mihaela 
Turcu Iszabela, clasa a X-a, Menţiune, prof. Ţuineac Mihaela 
Vrăbete Ana Maria, clasa a VII-a, Menţiune, prof. Gingu Dumitru 
 
Concursul de Informatică Aplicată (CIA) 
Florescu Alexandru, clasa a X-a, Premiul I, prof. Bărbulescu Anca 
Iliescu Andreea, clasa a XII-a, Premiul I, prof. Creţescu Rodica 
Troncotă Denis, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Bărbulescu Anca 
Ene Bogdan, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Roman Mihaela 
Ciolan Cristina, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Roman Mihaela 
Trăilescu Robert, clasa a IX-a, Premiul III prof. Bărbulescu Anca 
Udrescu Bogdan Ilie, clasa a X-a, Premiul II, prof. Bărbulescu Anca 
Stelescu Raul, clasa a X-a, Premiul III, prof. Bărbulescu Anca 
Bărbulescu Cristian, clasa a X-a, Premiul III, prof. Creţescu Rodica 
Mucioniu Alin, clasa a XI-a, Menţiune, prof. Şerban Otilia 
 
Chimie 
Băcanu George Răzvan, clasa a X-a, Premiul I, prof. Ianculescu Florina 
Ghinea Mădălina Georgiana, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Ianculescu Florina 
Nicola Geni Dorina, clasa a X-a, Premiul II, prof. Giurumescu Adriana 
Oprea Alexandra Denisa, clasa X-a, Premiul III, prof. Ianculescu Florina 
 
Cultură civică 
Păcală Georgiana, clasa a VIII-a, Premiul III, prof. Ică Adrian 
Plaveti Alexandra, clasa a VIII-a, Premiul III, prof. Ică Adrian 
 
Educaţie Fizică 
Ghiţă Beatrice, clasa a V-a, Premiul I, prof. Lupu Aurel 
Moraru Ramona, clasa a IX-a, Premiul I, prof. Bălăşoiu Radu 
Echipa baschet baieţi, clasele V-VIII, Premiul II,  prof. Calotă Emilian 
Echipa volei baieţi, clasele IX-XII, Premiul II,  prof. Bălăşoiu Radu 
Mischie Mihaela Roxana, clasa XI-a, Premiul II,  prof.  Calotă Emilian 
Echipa baschet baieţi  IX-XII, Menţiune, prof.  Calotă Emilian 
Echipa volei fete, clasele IX-XII, Menţiune, prof. Calotă Emilian 
 
Educaţie muzicală 
Căprusu Alexandra, clasa a XII-a, Premiul I, prof. Vidan Luminiţa 
Ţiglă Alin Daniel, clasa a XII-a,  Premiul I, prof. Vidan Luminiţa 
Gorun Flavia, clasa a XII-a,  mențiune, prof. Vidan Luminiţa 
Mogoşanu Cristiana, clasa a XII-a,  Menţiune, prof. Vidan Luminiţa 
 
Educaţie tehnologică 
Serbănescu Oana, clasa a VIII-a,  Premiul I,  prof. Rădulescu Ioana 
Golea Iulia Mihaela, clasa a VIII-a, Premiul II,  prof.Rădulescu Ioana 
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Ungureanu Bianca Nicoleta, clasa a VII-a, Premiul II, prof. Rădulescu Ioana 
Gîrjaliu Denisa Sorana, clasa a VIII-a, Premiul III,  Rădulescu Ioana 
Dunărintu George Eduard, clasa a VIII-a, Menţiune, prof. Rădulescu Ioana 
Vancea Mihai Cosmin, clasa a VIII-a, Menţiune,  prof. Rădulescu Ioana 
Tomoescu Cristina, clasa a VI-a, Menţiune, prof. Rădulescu Ioana 
 
Fizică 
Biban Vladuţ Iulian, clasa a IX-a, Premiul I, prof.  Matei Lia 
Boceanu Rafael Constantin, clasa a VI-a, Premiul I, prof. Stretcu Simona 
Boştină Emanuel Octavian, clasa a X-a, Premiul I, prof. Matei Lia 
Câmpeanu Florin Darius, clasa a VI-a, Premiul I, prof. Stretcu Simona 
Nicolicioiu Liviu Andrei, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Cîrstina Niculina 
Nicolicioiu Armand, clasa a VIII-a, Premiul I,  prof. Matei Lia 
Avramescu Lidia Elissa, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Stretcu Simona 
Badeț Marian Claudiu, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Matei Lia 
Boata Mihaela Mădălina, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Matei Lia 
Cătrună Alexandru, clasa a IX-a, Premiul II,  prof. Matei Lia 
Ciocan Alida Teodora, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Cîrstina Niculina 
Simionescu Georgiana, clasa a IX-a, Premiul II,  prof. Stretcu Simona 
Grecu Beatrice Mihaela, clasa VI-a, Premiul II,  prof. Stretcu Simona 
Arbănași Emil Marian, clasa X-a, Premiul III,  prof. Cîrstina Niculina 
Blendea Robert, clasa a VII-a, Premiul III, prof. Matei Lia 
Calofir  Ionuț Petrisor, clasa a VIII-a, Premiul III,  prof. Matei Lia 
Cerbu  Larisa Carmen, clasa a IX-a, Premiul III, prof.  Matei Lia 
Coman  Mihai Alin, clasa a X-a, Premiul III,  prof. Cîrstina Niculina 
Diaconescu Mirabela Adelina, clasa a IX-a, Premiul III,  prof. Matei Lia 
Irinei Alex Daniel, clasa a IX-a, Premiul  III, prof. Stretcu Simona 
Mihart Laura Anca, clasa a IX-a, Premiul III,  prof. Matei Lia 
Navligu Bogdan Cătălin, clasa a VI-a, Premiul III,  prof. Stretcu Simona 
Nicolicioiu Iulia Ruxandra , clasa a VI-a, Premiul III, prof. Stretcu Simona 
Pîrvulescu Loredana, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Cîrstina Niculina 
Tuță Florin Marian, clasa a VII-a, Premiul III, prof. Matei Lia 
Băcanu George Razvan, clasa a X-a, Mențiune, prof. Băltărete Ion 
Blindoiu Alina Claudia, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Cîrstina Niculina 
Budecan Cosmin, clasa a IX-a, Mențiune  
Drondu Ileana Cristina, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Băltărete Ion 
Fanea Alexandru  Ștefan, clasa a X-a, Mențiune, prof. Cîrstina Niculina 
Iacobici Răzvan Ionuț, clasa a X-a, Mențiune, prof. Matei Lia 
Ioniță Cătălin Gabriel, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Matei Lia 
Marghescu Gabriel, clasa a VIII-a, Mențiune,  prof. Matei Lia 
Oprea Alexandra Denisa, clasa a X-a, Mențiune, prof. Băltărete Ion 
Parița Ovidiu, clasa IX-a, Mențiune, prof. Matei Lia 
Pătruț Cătălin Constantin, clasa a X-a,  Mențiune, prof. Băltărete Ion 
Popescu Gigel, clasa a X-a, Mențiune, prof. Cîrstina Niculina 
Săftoiu Narcis Ionuț, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Săftoiu Nadia 
 
Geografie 
Țîrlui Valeria, clasa a X-a, Premiul I, prof. Bărbulescu Carmen 
Sălcianu Ionuț, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Răveanu Viorel 
 
Informatică 
Jiplea Mihai, clasa a XII-a, Premiul I, prof. Crețescu Rodica şi Șerban Otilia 
 
Istorie 
Bărbulescu Ramona, clasa a IX-a, Istorie, Premiul I, prof. Bordea Irinela 
Trişcaru Andreea Florina, clasa a VIII-a, Premiul I, prof. Bordea Irinela 
Țintoș Adela, clasa a X-a, Istorie, Premiul I, prof. Bordea Irinela 
Bosoancă Ionelia Bianca, clasa a X-a, Premiul II, prof. Mustaţă Rodica 
Dădălău Iulia, clasa a XII-a, Premiul II, prof. Neagoe Monica 
Dincă Cristina, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Neagoe Monica 
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Ochea Alin Nicușor, clasa a VIII-a, Premiul II, prof. Bordea Irinela 
Bărbulescu Cristian, clasa a X-a, Premiul III,  prof. Mustaţă Rodica 
Călin Codruț Daniel, clasa a X-a, Premiul III,  prof. Bordea Irinela 
Costovici Denisa, clasa a XII-a, Premiul III,  prof. Bordea Irinela 
Glăvan Steliana Melania, clasa a VIII-a,  Premiul III,  prof. Bordea Irinela 
Ionescu Alexandru, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Mustață Rodica 
Marcu Roxana, clasa a IX-a,  Premiul III, prof. Bordea Irinela 
Popescu Liliana, clasa a XI-a, Premiul III,  prof. Mustață Rodica 
Ungureanu Marius, clasa a X-a, Premiul III,  prof. Mustață Rodica 
Armeanu Isabela, clasa a XI-a, Mențiune,  prof. Neagoe Monica 
Ciupagea Eugenia, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Mustață Rodica 
Mardale Anemona, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Bordea Irinela 
Osman Denisa Gabriela, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Mustață Rodica 
 
Limba engleză 
Bărbulescu Ramona, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Encioiu Elena și Boeangiu Hermina 
Cârtog Iulia, clasa a XII-a, Premiul II, prof. Marinescu Ștefan 
Ceauca Valentina, clasa a XII-a, Premiul II, prof. Ștefan Mihaela 
Filip Ștefan Octavian, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Encioiu Elena și Boeangiu Hermina 
Meleancă Innana, clasa a XII-a, Premiul II, prof. Encioiu Elena 
Sălcianu Ionuț, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Ștefan Mihaela 
Șontea Florentina, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Roșu Maria 
Jiplea Mihai, clasa a XII-a, Premiul III, prof. Ștefan Mihaela 
Marcu Roxana, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Encioiu Elena și Boeangiu Hermina 
Matei Alina, clasa a XII-a, Premiul III, prof. Encioiu Elena 
Negrescu Mioara, clasa a XI-a, Premiul III,  prof. Ștefan Mihaela 
Albu Elena, clasa a XII-a, Mențiune, prof. Ștefan Mihaela 
Bădițoniu Diana Georgiana, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Encioiu Elena și Boeangiu Hermina 
Bordânc Adrian, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Rosu Maria 
Borontiș Elena, clasa a XI-a, Mențiune prof. Ștefan Mihaela 
Brează Miruna Laura, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Encioiu Elena și Boeangiu Hermina 
Budirincă Diana Mihaela, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Encioiu Elena și Boeangiu Hermina 
Costovici Denisa, clasa a XII-a, Mențiune, prof. Encioiu Elena 
Dădălău Iulia, clasa a XII-a, Mențiune, prof. Marinescu Ștefan 
Drocan Roxana, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Ștefan Mihaela 
Filip Ana-Maria, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Encioiu Elena și Boeangiu Hermina 
Ionașcu Laura, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Ștefan Mihaela 
Ionescu Alexandru, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Gherban Corina 
Marcu Iuliana, clasa a IX-a,  Mențiune , prof. Encioiu Elena și Boeangiu Hermina 
Petrescu Lorena, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Encioiu Elenași Boeangiu Hermina 
Popescu Alexandra, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Roșu Maria 
Sanislav Ionuț Alexandru, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Ștefan Mihaela 
Sălcianu Octavian, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Cîtu Florentina 
 
Limba franceză 
Jderu Despina, clasa a X-a, Premiul I, prof. Nănuți Adriana 
Stănchescu Dorin, clasa a XII-a, Premiul I, prof. Neacșu Cristian 
Călin Julia, clasa a X-a, Premiul III, prof. Nănuți Adriana 
Dincă Corina, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Nănuți Adriana 
Iliescu Andreea, clasa a XII-a, Mențiune,  prof. Grecu Cornelia 
Ungureanu Andreea, clasa a XII-a, Mențiune, prof. Neacșu Cristian 
 
Limba latină 
Ionașcu Laura, clasa a XI-a, Premiul III,  prof. Tudor Florentina 
Călin Julia, clasa a X-a, Mențiune, prof. Tudor Florentina 
Simulescu Costinel, clasa a IX-a, Mențiune prof. Tudor Florentina 
 
Limba română 
Bosoancă Denisa Adriana, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Petrescu Magelona 
Jderu Despina, clasa a X-a, Premiul II, prof. Arbănași Ofelia 
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Lăsculescu Andra, clasa a XII-a, Premiul II, prof. Arbănași Ofelia 
Șontea Florentina, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Nicu Simona 
Bărbulescu Ramona, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Petrescu Magelona 
Blîndoiu Alina Claudia, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Nicu Simona 
Ciocan Alida Teodora, clasa a XI-a, Premiul III, prof.Georgescu Nicolina 
Tătucu Mihaela, clasa a VII-a, Premiul III, prof. Ciurel Mirela 
Tudosie Claudia, clasa a XII-a, Premiul III, prof. Ciurel Mirela 
Tâga Mădălina, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Arbănași Ofelia 
Țapîrdea Alice Cristiana, clasa X-a, Premiul III, prof. Genovu Camelia 
Amza Loredana, clasa a XII-a, Premiul III,  prof. Petrescu Magelona 
Antonescu Andra, clasa a XII-a, Premiul III,  prof. Petrescu Magelona 
Giurchiță Bianca Maria, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Petrescu Magelona 
Ismanovici Cosmina, clasa a XI-a, Premiul III,  prof. Genovu Camelia 
Lupulescu Mălina, clasa a VI-a, Premiul III, prof. Georgescu Nicolina 
Meterez Alexandru, clasa a VII-a, Premiul III,  prof. Ciurel Mirela 
Năstasie Iuliana, clasa a X-a, Premiul III,  prof. Arbănași Ofelia 
Oprănescu Veronica, clasa a VII-a, Premiul III,  prof. Georgescu Nicolina 
Țintoș Adela, clasa a X-a, Premiul III,  prof. Arbănași Ofelia 
Zaharescu Maria,  clasa a XII-a, Premiul III, prof. Ciurel Mirela 
Amza Daiana, clasa a X-a, Mențiune,  prof. Nicu Simona 
Amza Diana Alexandra, clasa a X-a, Mențiune, prof. Nicu Simona 
Avram Cristina, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Petrescu Magelona 
Bădițoniu Diana Georgiana, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Petrescu Magelona 
Băghina Nicu Mircea, clasa a X-a, Mențiune, prof. Nicu Simona 
Boată Mihaela Mădălina, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Ciurel Mirela 
Bosoancă Bianca, clasa a X-a, Mențiune, prof. Chiriș Grațiela 
Călușeriu Andrei, clasa a XII-a, Mențiune, prof. Ciurel Mirela 
Cicic Carla, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Nicu Simona 
Ciolan Cristiana, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Dănoiu Elena 
Diaconescu Mirabela Adelina, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Ciurel Mirela 
Duță Anidora Maria, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Petrescu Magelona 
Erimia Bianca, clasa a XII-a,  Mențiune, prof. Ciurel Mirela 
Filip Ana-Maria, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Petrescu Magelona 
Georgescu Andreea, clasa a IX-a, Mențiune,  prof. Georgescu Nicolina 
Gogonea Claudia, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Ciurel Mirela 
Grădinaru Roxana, clasa a X-a, Mențiune, prof. Genovu Camelia 
Grecu Beatrice Mihaela, clasa a VI-a, Mențiune, prof. Georgescu Nicolina 
Ichim Ana Maria, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Arbănași Ofelia 
Ionescu Alexandra, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Arbănași Ofelia 
Marcu Roxana, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Petrescu Magelona 
Măgălie Hristina, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Nicu Simona 
Mihalcea Lidia , clasa a IX-a, Mențiune, prof. Arbănași Ofelia 
Mucioniu Andrei Ionuț, clasa a V-a, Mențiune, prof. Genovu Camelia 
Nichițelea Teodor , clasa a XI-a, Mențiune, prof. Georgescu Nicolina 
Nicoli Andreea, clasa a X-a, Mențiune, prof. Nicu Simona 
Nicolicioiu Iulia Ruxandra, clasa a VI-a, Mențiune, prof. Georgescu Nicolina 
Nistor Bianca , clasa a VII-a, Mențiune,  prof. Georgescu Nicolina 
Odobleja Vlad Alin , clasa a X-a, Mențiune, prof. Genovu Camelia 
Păcală Georgiana , clasa a VIII-a, Mențiune, prof. Dănoiu Elena 
Pasat Andreea Alexandra , clasa a IX-a, Mențiune, prof. Dănoiu Elena 
Plăveți Alexandra , clasa a VIII-a, Mențiune, prof. Dănoiu Elena 
Săbiescu Daniela Roxana , clasa a X-a, Mențiune, prof. Genovu Camelia 
Spânu Antonela Cristina , clasa a IX-a, Mențiune,  prof. Petrescu Magelona 
Șerbănescu Oana, clasa a VIII-a, Mențiune, prof. Dănoiu Elena 
Taerel Adi Adelina, clasa a X-a, Mențiune, prof. Genovu Camelia 
Trișcaru Andreea Florina, clasa a VIII-a, Mențiune, prof. Dănoiu Elena 
Trușculescu Adriana Alexandra, clasa a IX-a, Mențiune,  prof. Ciurel Mirela 
Tuță Florin Marian, clasa a VII-a, Mențiune, prof. Ciurel Mirela 
Ungureanu Alexandra, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Nicu Simona 
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Ungureanu Bianca, clasa a VII-a, Mențiune, prof. Ciurel Mirela 
Ungureanu Mădălina, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Genovu Camelia 
Vamvu Alexandra, clasa a VII-a,  Mențiune, prof. Ciurel Mirela 
 
Limba spaniolă 
Păsat Raluca, clasa a VIII-a, Premiul I, prof. Moșteoru Roxana 
Plaveți Alexandra, clasa a VIII-a, Premiul I, prof. Moșteoru Roxana 
Țîrlui Valeria, clasa a X-a, Premiul I, prof. Manafu Florentina 
Glăvan Steliana Melania, clasa a VIII-a, Premiul II, prof. Moșteoru Roxana 
Mateescu Maria Mădălina, clasa a XII-a, Premiul II, prof. Manafu Florentina 
Mirea Ambra Timeea, clasa a IX-a, Premiul II, prof. Manafu Florentina 
Paulețu Adina, clasa a VIII-a, Premiul II, prof. Moșteoru Roxana 
Pirici Denisa Adelina, clasa a X-a, Premiul II, prof. Moșteoru Roxana 
Trișcaru Andreea Florina, clasa a VIII-a, Premiul II, prof. Moșteoru Roxana 
Vamvu Alexandra, clasa a VII-a, Premiul II, prof. Moșteoru Roxana 
Bosoanca Ionelia Bianca, clasa a X-a, Premiul III, prof. Manafu Florentina 
Chiată Georgiana Roxana, clasa a X-a, Premiul III, prof. Moșteoru Roxana 
Fusu Elian, clasa a IX-a, Premiul III, prof. Moșteoru Roxana 
Ionică Andra, clasa a X-a, Premiul III, prof. Manafu Florentina 
Lăsculescu Anita, clasa a VIII-a, Premiul III,  prof. Moșteoru Roxana 
 
Logică 
Ionescu Alexandru, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Truică Ionela 
 
Matematică 
Nicolicioiu Liviu Andrei, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Stretcu Daniel 
Nistor Adriana Mihaela, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Tătucu Mariana 
Nicolicioiu Armand, clasa a VIII-a, Premiul III, prof. Ungureanu Octavian 
Cîmpeanu Darius, clasa a VI-a, Mențiune, prof. Ungureanu Octavian 
Cruceru Lavinia Ionela Raluca, clasa a VII-a, Mențiune, prof. Stretcu Daniel 
Druga Cătălin, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Căpraru Daniel 
Dumitru Victor, clasa a VI-a, Mențiune, prof. Ungureanu Octavian 
Grecu Beatrice Mihaela, clasa a VI-a, Mențiune, prof. Ungureanu Octavian 
Hinoveanu Daniel, clasa a VIII-a, Mențiune, prof. Popescu Rodica 
Mucioniu Andrei Ionuț, clasa a V-a, Mențiune, prof. Tătucu Mariana 
Nichițelea Teodor, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Tătucu Mariana 
Olingher Alberta Ionela, clasa a V-a, Mențiune, prof. Stretcu Daniel 
Pănoiu Andrei, clasa a XII-a, Mențiune, prof. Tătucu Mariana 
Răceanu Adelina, clasa a X-a, Mențiune, prof. Tătucu Mariana 
Stînga Danuț Cristian, clasa a V-a, Mențiune, prof. Tătucu Mariana 
Știoiu Denis Adrian, clasa a V-a, Mențiune, prof. Stretcu Daniel 
Tomoescu Cristina, clasa a VI-a, Mențiune, prof. Ungureanu Octavian 
Văcărescu Mirela, clasa a XII-a, Mențiune, prof. Tătucu Mariana 
 
Psihologie 
Țăpîrdea Alice Cristiana, clasa a X-a, Psihologie, Premiul I, prof. Ica Adrian 
Țintoș Adela, clasa a X-a, Premiul II, prof. Ica Adrian 
Para Irina, clasa a X-a, Mențiune, prof. Ica Adrian 
 
Religie 
Sîrbu Cristina Laura, clasa a XI-a, Premiul I, prof. Stăiculescu Leontin 
Bălăceanu Valeria Ionela, clasa a XI-a, Premiul II, prof. Stăiculescu Leontin 
Matei Alina Georgiana, clasa a XII-a, Premiul II, prof. Stăiculescu Leontin 
Blîndoiu Alina Claudia, clasa a XI-a, Premiul III, prof. Stăiculescu Leontin 
Burciu Silvia, clasa a X-a, Premiul III, prof. Firi Iuliana 
Ispas Mihaela Claudia, clasa a VI-a, Premiul III, prof. Firi Iuliana 
Sbîrcea Vlad, clasa a V-a, Premiul III, prof. Firi Iuliana 
Boșog Alina Daniela, clasa a V-a, Mențiune, prof. Firi Iuliana 
Boștina Eunice, clasa a XI-a, Mențiune, prof. Firi Iuliana 
Budirincă Diana Mihaela, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Firi Iuliana 
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Ciontu Liviana Angela, clasa a VI-a, Mențiune, prof. Firi Iuliana 
Cocoana Andrada Sorina, clasa a V-a, Mențiune, prof. Firi Iuliana 
Matei Adela Lia Cristina, clasa a X-a, Mențiune, prof. Firi Iuliana 
Pascariu Miriam Alisa, clasa a V-a, Mențiune, prof. Firi Iuliana 
Pîrvulescu Loredana, clasa a IX-a, Mențiune, prof. Firi Iuliana 
Popescu Anamaria, clasa a V-a, Mențiune, prof. Firi Iuliana 
Roman Claudia, clasa a V-a, Mențiune, prof. Firi Iuliana 
Șelevărdeanu Cornelia, clasa a X-a, Mențiune, prof. Firi Iuliana 
Țapîrdea Alice Cristiana, clasa a X-a, Mențiune, prof. Firi Iuliana 
Vladu Roxana, clasa a X-a, Mențiune, prof. Stăiculescu Leontin 
 
Sociologie 
Alstani Iasmina, clasa a XII-a, Mențiune, prof. Anastasescu Sergiu 
Pîrnau Constantina Tina, clasa a XII-a, Mențiune, prof. Anastasescu Sergiu 
 

 
 

Decizie 
Am ales acum să-mi stimulez avântul, 
Măsurând lumea după propriile porniri. 
Oh! La lumina lămpii, ce mare e Pământul! 
Dar cât este de mic, dedus din amintiri! 

{ 
Cândva porneam cu duhul spre acele idealuri, 
Cu inima-mi zvâcnind către aceleaşi chemări, 
Prefer să-ndrept domol, preschimbata în valuri, 
Nemarginirea mea… spre marginite zări! 

Matei Adela Lia, clasa a IX-a 
 

Iluzie 
 
De e iluzie sau crudă realitate, 
De eşti real sau doar un vis în noapte 
Sau de vei dispărea-n lumina dimineţii 
Apari în noapte şi alină-mi cursul vieţii! 

{ 
Şi de e cert că în amurg te vei ivi 
Şi misterioasa noapte îţi e mamă, 
Tu îmi vei duce gândul în zări şi loc întins 
Căci eu sunt visătoare şi tu, nestinsul vis. 

{ 
Şi de imaginaţia nu mi te va aduce, 
Tu să apari şi lângă mine tu vei sta 
Şi dacă dimineaţa-ncearcă să te ia, 
Să pleci tu primul şi-astfel să n-apuce. 

{ 
Tu,ideal cu chip angelic şi de vis, 
Îţi mulţumesc din suflet, frumoasă-ntruchipare, 
C-ai apărut din slăvi sau neîntins abis 
Dar poate uit ceva… Nu-ţi sunt eu creatoare? 

{ 
Speranţă neîndeplinită, dorinţă arzătoare, 
Vis ce apare-n noapte şi pleacă după soare 
Poate mi-ai adus tu gândul în locuri depărtate 
Dar nu poţi transforma iluzii-n realitate.      

Gîrjaliu Sorana, clasa a VIII-a  
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Jocuri distractive 

 
J 1. Se dau 7 serii de litere a câte 7 litere. Ghiciţi cele 7 
naţionalităţi (cuvintele sunt puse la masculin, plural). 
  
A B I L G R U 
A A E I L M Z 
A E G I M N R 
A E G I H N Z 
E E I K N N Y 
B E I I I L N 
A E I M N O Z 
 
J  2. În grilajul de mai jos avem 5 biluţe. Fiecare biluţă 
trebuie mutată cu exact un pătraţel astfel încât să obţinem 
cât o bilă pe fiecare linie, coloană şi diagonală. 

 
 

J 3. Avem la dispoziţie 12 beţişoare din care formăm 5 
pătrăţele ca mai jos. 

 
Există posibilitatea ca prin înlăturarea a două beţişoare să 
se obţină 2 pătrate? 
 
Soluţii: 
1. bulgari, malaezi, germani, ghanezi, kenyeni, libieni, 
omanezi 
2. 

 
 

3.  
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Nou şi vechi 
în şcoala 
noastră 
 

 
Care sunt activităţile efectuate de elevi pe 

parcursul unui an şcolar?  
În cadrul şcolii noastre s-au derulat sau se află în 

derulare, programe şi proiecte a căror desfăşurare nu ar 
fii posibilă fără implicarea elevilor.  
- "Şcoli pentru un viitor verde" - Program educaţional şi 
cel mai mare concurs la nivel naţional, pe teme ecologice 
între şcoli, din ţara noastră; 
- "Proiectul CONSEL" - Consilierea elevilor pentru o 
tranzacţie facilă de la şcoală la viaţă activă, proiect 
finanţat din Fondul Social European prin Programul 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane; 
- "Mihai Eminescu - patrimoniu cultural"; 
- "Şcoala fără violenţă!" - proiect care are drept scop 
combaterea violenţei în mediul şcolar; 
- "Mens sana in corpore sano" 

De asemenea, elevii noştri nu se remarcă doar 
prin rezultatele obţinute la olimpiadele şi concursurile 
şcolare, ci şi prin participarea la activităţi extraşcolare, 
activităţi de divertisment, concursuri de cultură generală, 
seminare tematice (poligrafie, filme etc.) 

Ce cluburi de elevi există în şcoala noastră? 
Elevii şi profesorii din şcoala noastră sunt 

implicaţi în numeroase proiecte şi programe 
educaţionale, realizate atât individual, cât şi în colaborare 
cu alte instituţii şcolare sau organizaţii 
nonguvernamentale. O mare parte a elevilor activează în 
cadrul cluburilor existente în şcoala noastră: 
- Clubul Impact; 
- Clubul de dansuri moderne şi populare; 
- Clubul cititorilor de cursă lungă; 
- Clubul de Educaţie rutieră; 
- Cercul de Istorie. 

Ce baluri se organizează, anual, în liceul 
nostru? 

  Încă de la începutul anului şcolar, Balul 
Bobocilor devine cel mai important şi cel mai aşteptat 
eveniment în rândul elevilor noştri. 

  Şi anul acesta, evenimentul toamnei a 
continuat tradiţia de la Colegiul Naţional "Gheorghe 
Ţiţeica", cu denumirea de "Miss Boboc 2010". Elevii 
clasei a XII-a s-au ocupat de organizarea şi pregătirea 
balului. Cei implicaţi în desfăşurarea spectacolului au 
trecut prin multe săptămâni de muncă, iar numeroasele 
repetiţii au dat roade, rezultând un spectacol reuşit. 

Continuăm cu Balul Boboceilor de clasa a V-a, 
eveniment marcat printr-un spectacol în care sunt 
antrenaţi elevii şcolii şi  care îi are ca protagonişti pe cei 
care păşesc pentru prima dată în şcoala noastră. 

Elevii din ultimii ani de liceu nu se lasă mai 
prejos şi se întrec în elegantă şi "oficialitate"cu juniorii la 
Balul Absolvenţilor. Îmbrăcaţi în robe, absolvenţii 

liceului participă la cursul festiv, cu toate clasele şi toţi 
profesorii, moment în care îşi iau rămas-bun de la colegii 
şi dascălii lor. 

Cui trebuie să ne adresăm, dacă vrem să 
facem voluntariat? 

Într-adevăr, e greu de crezut că, într-o existenţă 
cotidiană amplificată de depresia economică mondială tot 
mai violentă, mai există oaze de normalitate. Normalitate 
a preocupărilor pentru elevi, pentru mediu, pentru 
semeni... Normalitate ce nu se cere renumerată. 
Funcţionează creator şi... normal. Cadrele didactice de la 
Colegiu Naţional ,,Gheorghe Ţiţeica” desfăşoară constant 
activităţi de voluntariat în cadrul proiectelor şi 
parteneriatelor pe care le derulează Direcţia pentru 
Tineret, Asociaţia Română de Consiliere şi Sprijin. Se 
implică activ, astfel încât vă vor susţine şi vă vor sprijini 
proiectele pe bază de voluntariat, fie în slujba elevului, a 
mediului său a comunităţii. 

Interviu realizat cu d-na prof. Mirela Ciurel, 
consilier educativ 

Au consemnat: Mihaela Sprâncenu şi  
Georgiana Mătălă, clasa a IX-a 

Imagine de la Balul Bobocilor 2010 
 

 
Arta 

lui Takaiuki 
Hori 

 
 

 
 
Oritsunagumono înseamnă “împăturit şi 

conectat”; în acelaşi timp este numele unei colecţii de 
lucrări origami ce reprezintă scheletele unor specii de 
animale pe cale de dispariţie. Artistul japonez Takayuki 
Hori trage un semnal de alarmă cu privire la deşeurile 
deversate în ocean şi efectele acestora asupra faunei. 

Pe lângă cauza lăudabilă, mai trebuie să 
apreciem şi latura artistică. Ineditele lucrări pleacă de la 
tradiţionalul origami, însă hârtia care stă la baza fiecărei 
lucrări este transparentă şi are imprimate fragmente  
dintr-un schelet animal; odată împăturită, hârtia redă 
forma firească a scheletului.  

Proiectul Oritsunagumono a câştigat în 2010 
locul întâi la Mitsubishi Chemical Junior Designer 
Competition Brilliant Work. 

Robert Şmelţer, clasa a IX-a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~~◦◦~~◦◦~~MMuugguurrii--mmaaii  22001111~~◦◦~~◦◦~~  

 14 

 
 
 

 
Un “prieten” 
de încredere” 

 
 
 

 
Cine poate beneficia de asistenţa 

psihopedagogică? 
• Elevii, 
• Părinţii, 
• Profesorii. 

Cum aţi defini serviciile de asistentă 
psihopedagogică desfăşurate în şcoli? 

De cele mai multe ori, ne gândim la suport 
psihologic atunci când ne simţim blocaţi, când nu 
înţelegem ce se întâmplă cu noi atât din punct de vedere 
sentimental cât şi comportamental, când ne este teamă să 
facem anumite lucruri. Printre motivele ce conduc la 
apelarea serviciilor oferite de cabinetul de asistentă 
psihopedagogică se pot regăsi : 
• dorinţa de autocunoaştere, 
• dezvoltarea încrederii în sine, 
• optimizarea comunicării interpersonale, 
• orientarea profesională, 
• dificultăţi întâmpinate în relaţionarea cu ceilalţi, 

timiditate etc. 
Cum poate avea acces un elev la serviciile de 

asistenţă psihopedagogică? 
Dacă părinţii sunt de acord, elevul poate veni la 

cabinetul de asistenţă psihopedagogică din proprie 
iniţiativă sau îndrumat de diriginte, profesor, colegi etc. 
Se face o programare, apoi, pe parcursul primei şedinţe 
se stabileşte un program al viitoarelor întâlniri.” 

Ce înseamnă mai concret confidenţialitatea în 
ceea ce priveşte serviciile de asistenţă 
psihopedagogică? 

Confidenţialitatea este un drept al clientului. Ea 
presupune că ceea ce se discută în cabinet rămâne în 
cabinet. Psihologul nu discută cu alte persoane 
problemele clientului său. Singurul caz în care se încalcă 
această clauză este momentul în care clientul doreşte să 
îşi facă rău singur sau să rănească alte persoane. Atunci 
se ia legătura cu familia, dirigintele, directorul , sau cu 
alte persoane sau instituţii specializate. 

Des ne „lovim” de confuzia psiholog psihiatru 
şi mulţi dintre elevii care vin la cabinetul de asistenţă 
psihopedagogică, ceilalţi îl consideră mai degrabă 
„nebun”, ne puteţi ajuta cu câteva clarificări? 

Servicii similare celor oferite elevilor, părinţilor 
şi profesorilor în cabinetul de asistenţa psihopedagogică, 
sunt oferite şi în alte instituţii: spitale, poliţie, pompieri 
etc. În şcoli se face uneori confuzia între psiholog şi 
psihiatru. 
Psihologul  

- a terminat Facultatea de Psihologie; 
- te ajuta să rezolvi probleme prin consultaţie, terapie; 
- pune un diagnostic pe baza testelor, jocurilor, desenelor.  

Psihiatrul  
- a terminat Facultatea de Medicină, specializarea 

Psihiatrie; 
- prescrie medicamentaţie 
- pune diagnostic pe baza analizelor, întrebărilor. 

Care sunt problemele cu care elevii vin la cabinet de 
obicei? 

Autocunoaşterea, dezvoltarea personală, probleme 
sentimentale, timiditate, orientare şcolară şi profesională, 
organizarea timpului, divorţul părinţilor, deces în familie, 
grup de prieteni etc. 

Cât timp va veni elevul la cabinet? 
În funcţie de natura problemei şi de perioada de timp 

necesară îndeplinirii scopurilor stabilite de comun acord între 
elev şi psiholog. 

Consilierul şcolar poate ajuta în rezolvarea tuturor 
problemelor elevilor? 

Nu! Psihologul se poate ocupa doar de problemele care 
ţin de competenţa lui, dacă întâmpină dificultăţi, atunci 
îndrumă clientul spre alte instituţii specializate. 

Ce programe s-au desfăşurat în unitatea noastră 
împreună cu cabinetul de asistentă psihopedagogică din 
şcoală şi cu alte organizaţii non-guvernamentale? 

Psihologul participă la şedinţele cu părinţii, la orele de 
dirigenţie. În cadrul Colegiului Naţional “Gheorghe Ţiţeica”  
s-au desfăşurat mai multe proiecte la care a luat parte şi 
cabinetul de asistenţă psihopedagogică împreună cu Poliţia, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean (I.S.J), Jandarmeria, Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E) şi 
alte organizaţii non-guvernamentale.” 

Interviu cu d-na consilier şcolar Daniela Huică 
Au consemnat  

Denisa Ardei şi Costinela Lăzărescu, clasa a IX-a 
Desen: Cristina Tănase, clasa a IX-a 

 
 

 

Întrebări şi răspunsuri 
 
Care a fost cel mai înalt 

munte înainte să se măsoare 
muntele Everest? 

Răspuns: muntele Everest, numai că nu se ştia că e 
cel mai înalt. 

 
Eşti şoferul unui autobuz care merge la Craiova. La 

Timişoara se urcă 17 persoane. La Lugoj mai urcă 3 şi 
coboară 5. La Caransebeş coboară 3 şi urcă 8. La 
Herculane coboară 8 şi urcă 4. Cât are înalţimea şoferul? 

Răspuns : şoferul eşti tu... 
 
Un mut intră într-un magazin şi vrea să cumpere o 

periuţă de dinţi. Nu poate să vorbească aşa că îi mimează 
vânzătorului ce doreşte. Cum îl convinge un orb pe un 
vânzător să-i dea ochelari de soare ? 

 Răspuns : orbul poate să vorbească şi să-i ceara, nu 
e mut! 

 
Dacă o casă roşie e făcută din cărămizi roşii, o casă 

albă e făcută din cărămizi albe, o casă roz e făcută din 
cărămizi roz, din ce e făcută o seră verde? 

Răspuns: sera e făcută din sticlă. 
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Voluntariat, 
ambiţie şi 
iniţiativă 
 

 
Ce funcţie ai ocupat în cadrul colectivului de 

elevi? 
Mai bine de doi ani am reprezentat elevii în 

toate structurile Consiliului Naţional al Elevilor, 
începând cu funcţia de preşedinte al CJE MH 
(Consiliul Judeţean . al Elevilor Mehedinţeni) şi 
terminând cu funcţia de vicepreşedinte al C.N.E. 
(Consiliului Naţional al Elevilor). 

Cum te-ai simţit ocupând această funcţie?  
Onorat este cuvântul potrivit… În momentul în 

care ajungi să reprezinţi la nivel naţional 3.200.000 
de elevi, nu poţi fi decât onorat şi conştient în 
acelaşi timp de faptul că o asemenea funcţie implica 
seriozitate şi o responsabilitate imensă. 

De ce responsabilităţi şi de ce privilegii ai 
avut parte? 

În mandatul meu, prioritatea a fost de a 
construi un organism puternic la nivel judeţean, o 
structură vie care să poată reprezenta elevii în 
adevăratul sens al cuvântului. Consiliul Judeţean al 
Elevilor din Mehedinţi s-a dezvoltat foarte mult, 
dobândind personalitate juridică prin intermediul 
înfiinţării unui ONG, clasându-se în primele trei 
consilii judeţene din ţară la capitolul misiune şi 
viziune.   Privilegii… adevăratul privilegiu a 
constat în faptul că am avut ocazia să am alături de 
mine colegi, tineri ambiţioşi, responsabili, oameni 
care mâine pot schimba în bine societatea în care 
trăim. Trecând deseori prin situaţii limită, 
cunoscând tot felul de oameni, am învăţat un lucru 
extrem de important, acela că … ,,O singură 
ambiţie este legitimă: aceea de a fi mai buni" 
(Vladimir Ghika). 

În ce activităţi îţi place să te implicit? 
Întotdeauna am considerat voluntariatul 

alternativa şcolii formale. Educaţia nonformală, mi-
a arătat cum să lucrez într-o echipă, m-a modelat ca 
lider, învingându-mi, totodată, teama de discursuri. 
Astfel, îmi place să mă implic în orice fel de 
activitate specifică educaţiei non-formale. 

Ne-ai putea spune câteva din ideile şi 
planurile tale de viitor în ceea ce priveşte acest 
consiliu? 

În primul rând, ca să poţi implementa orice fel 
de idee, care necesită un buget minim, orice 

structură a C.N.E avea nevoie de un mijloc legal 
prin care să poată aplica pe programele de tineret, 
Tineret În Acţiune sau programele Direcţiei 
Judeţene pentru Sport şi Tineret sau, pur şi simplu, 
pentru a obţine o sponsorizare. Astfel, am înfiinţat 
prima organizaţie nonguvernamentală din România, 
ce are ca scop reprezentarea elevilor, denumită 
„Asociaţia Elevilor Mehedinţeni”. În prezent, prin 
intermediul acestui organism am reuşit să atragem 
sponsorizări pentru diverse activităţi ale Consiliului 
Judeţean al Elevilor MH, dar şi să aplicăm un 
proiect ce cuprinde o serie de formări pentru C.N.E. 
pe programul TIA, cu un buget de 24.900 de euro. 
Am creat astfel toate premisele ca această structură 
judeţeana din MH să devină una performantă. 

În al doilea rând, orice structură are nevoie de 
resursa umană pentru a implementa orice proiect. 
Prin urmare, am creat un program de voluntariat la 
care orice elev poate adera. Beneficiarii direcţi vor 
avea parte în prima fază de două formări: o formare 
iniţială în Consiliul Elevilor şi o formare de tip 
team building şi leadership. Apoi, vor fi distribuiţi 
după preferinţe într-unul dintre departamentele 
asociaţiei, vor semna un contract de voluntariat şi 
vor primi un certificat care va atesta întreaga munca 
individuală în proiectele ce vor urma. 

Ce părere ai despre organizarea balului 
“Miss boboc 2010”? 

Luând în considerare faptul că am fost în 
comitetul de organizare, este evident faptul că am o 
părere bună. Una peste alta, lumea a aplaudat de la 
început până la final astfel că ne declarăm 
mulţumiţi. Nu am fi reuşit fără implicarea majoră a 
doamnelor profesoare Mirela Ciurel şi Magelona 
Petrescu, cărora ţin să le mulţumesc pe această cale. 

Dacă unii dintre elevi ar avea acea nevoie de 
sfaturi, crezi că le-ai putea oferi? 

Depinde… nu ştiu dacă sunt eu în măsură să 
dau sfaturi cuiva. Totuşi… am încercat mereu să fiu 
la „dispoziţia” colegilor, prietenilor, ori de câte ori 
au avut nevoie. Nu sunt narcisist, nu susţin că ideile 
mele sunt cele mai bune şi, fiind la început, chiar şi  
eu am nevoie de sfaturi… 

Cât de mult timp eşti dispus să acorzi 
acestui consiliu? 

Deşi sunt în ultimul an de liceu şi examenele 
bat la uşă, marea mea dragoste a fost, va fi şi va 
rămâne consiliul elevilor, acesta fiind locul în care 
am obţinut cele mai mari satisfacţii în plan 
personal. Deseori interesele consiliului primau în 
dauna lecţiilor, de unde puteţi trage concluzia 
asupra timpului pe care-l aloc activităţilor 
extraşcolare. 

Ai fost ales să deţii această funcţie sau a fost 
din propria ta iniţiativa?  
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Din proprie iniţiativă m-am hotărât să 
candidez, să schimb ceva, să construiesc să pun 
piatra de temelie pentru succesorii mei. Apoi am 
candidat şi am fost ales prin vot, atât la nivel de 
liceu, judeţean cât şi naţional. 

Anumiţi profesori nu văd cu ochi buni 
activitatea ta din Consiliul Elevilor. Cum 
comentezi? 

În momentul în care te înhami la un asemenea 
drum, trebuie să fii conştient că nu poţi mulţumi pe 
toată lumea; am încercat pe cât posibil să nu 
răspund răutăţilor dintr-un singur motiv… şi acela 
că: sunt criticaţi doar cei care încearcă să schimbe 
ceva sau se fac remarcaţi prin performanţă. Susţin 
cu tărie ideea: lumea poate uita ce spui sau promiţi, 
dar va reţine mereu ceea ce laşi în urmă.  

Cu asta cred că am spus totul! 
Interviu cu Vlad Mustaţă 

Au consemnat: Bianca Chelu şi  
Georgiana Măgăreaţă, clasa a IX-a 

 
 
 
 

Arta lui Marcus 
Levine 
 
 

Marcus Levine putea să devină cel mai 
bun tâmplar din lume, dar a ales să îşi orienteze 
talentul spre artă.   

Lucrările sale sunt alcătuite din mii de cuie 
bătute într-un panou de lemn 

Fără vreo schiţă în prealabil. Fiecare 
lucrare conţine în medie 15000 de cuie, dar unele 
piese ajung şi la 50000. 

Artistul susţine că iluminarea panourilor 
este foarte importantă deoarece umbra cuielor 
afectează major contrastul în anumite segmente ale 
lucrării. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Şmelţer, clasa aIX-a 

 
 
 

Povestea 
lor 

 
 
 

Cartea pe care am scris-o prezintă o poveste de 
dragoste dintre doi adolescenţi care înving 
prejudecăţile sociale pentru a putea fi împreună. 

Având în vedere că este prima carte pe care am 
lansat-o, emoţiile au fost mari,dar constructive, iar 
satisfacţiile au fost pe măsura aşteptărilor. 

„Povestea lor”  a însemnat pentru mine un 
mijloc de evadare din rutina cotidiană şi 
transpunerea într-un cadru imaginar. 

Pe parcursul cărţii am intrat în pielea fiecărui 
personaj pentru a-i da viaţă şi pentru a-i transmite 
cititorului sentimentele care mă copleşeau în acel 
moment. 

Lansarea a reprezentat pentru mine un moment 
unic, inegalabil. 

Mi-au fost alături prietenii, familia, dar şi alte 
persoane pe care eu le stimez începând cu domnul 
Marius Cilibia, care, de altfel, mi-a prezentat cartea, 
dar şi fiul cunoscutului matematician Ştefan 
Odobleja. 

Astăzi, satisfacţia supremă este atunci când văd 
tineri care îmi răsfoiesc cartea şi vorbesc cu plăcere 
despre ea, deoarece îmi dau seama că eforturile 
mele nu au fost în van şi am reuşit să ofer şi altor 
persoane un prilej de a se refugia într-o lume 
diferită de cea reală. 

Drăgoiescu Violeta, clasa aXI-a 
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De vorbă, fără 
întrebări… 
 

 
 
 

Matematica are frumuseţea ei 
 
Câteva cuvinte de la Adriana Nistor. 
Dacă cineva s-a gândit că nu există frumuseţe 

în ştiinţele exacte s-a înşelat amarnic. Fiecare om 
are un hobby, iar frumuseţea apare acolo şi când nu 
te aştepţi. Eu n-am văzut frumuseţea matematicii de 
la început, matematica devenind o pasiune 
adevărată începând cu clasa a VII-a, odată cu 
participarea la prima mea etapa naţională. Faptul că 
nu am obţinut o medalie nu a fost un lucru 
descurajator, din contră, m-a ambiţionat în dorinţa 
de a ajunge pe podium. Simţeam că pot! Recunosc, 
că dacă nu începeam seria participărilor la naţională 
cu o înfrângere, nu aş fi găsit puterea de a lucra la 
acest nivel o perioadă atât de lungă. 

Am ales matematica pentru că mi-a plăcut. 
Am auzit foarte des persoane care susţineau că 

fetele nu pot obţine performanţă în matematică şi, 
în general, la olimpiadele de materii ale profilelor 
reale. Am vrut să demonstrez că se poate, că 
fetele ştiu să facă şi calcule, ştiu să se şi distreze. 
Nu ştiu în ce măsură am reuşit. Matematica 
presupune un volum imens de muncă, iar acelora 
care au dubii că femeile nu sunt bune la calcule le 
aduc aminte că, în general, femeile ţin socoteala 
banilor in casă. 

Experienţa din lotul naţional de matematică a 
fost cel puţin interesantă, nu neapărat într-un sens 
pozitiv sau negativ… a fost o experienţă pe care nu 
o voi uita. 

Matematica nu este singura materie 
importantă pentru mine. Îmi mai atrag atenţia şi 
îmi stârnesc interesul informatica, fizica şi limba 
română. Dar pasiunea mea rămâne poezia! Îmi 
place să citesc poezie şi încerc să scriu. 

Prietenii mei nu sunt selectaţi după un criteriu. 
Nu caut să mă împrietenesc doar cu oameni 
înzestraţi intelectual, nu consider că asta poate fi 
baza unei prietenii. Nu înseamnă că, dacă am ieşit 
în evidentă la o disciplină, nu mai sunt acelaşi om şi 
sunt convinsă că oricine şi-ar pune ambiţia să 
realizeze ceva, într-un final, va reuşi. 

 
 

Sportul în viaţa mea!  
 
Şi alte câteva de la Tiberiu Andreca. 
Am început să practic judo la 11 ani, după ce 

încercasem mai multe sporturi. Acest sport mi-a 
plăcut şi mi-am dorit să fac performanţă, un vis care 
sper să devină realitate. 

Primul meu concurs a fost după trei luni de 
judo la NIS în Serbia. Nu am reuşit să cuceresc 
nici-o medalie, însă antrenorul a fost mulţumit de 
evoluţia mea. Acest lucru parcă mi-a dat aripi. 

Cea mai frumoasă amintire este concursul de 
la Râmnicu Vâlcea, unde am cucerit două medalii 
de aur. Am participat şi la concursuri internaţionale, 
am cucerit multe medalii, însa, cel mai important 
lucru a fost că am acumulat experienţă. Moto-ul 
meu în viată este Perseverenţa este mama reuşitei. 

Orice copil poate practica acest sport şi am 
convingerea că o să-i placă, chiar dacă la început o 
să i se pară foarte greu. Îndemn toţi părinţii să-şi 
îndrume copiii spre un sport pentru ca şi copiii lor 
să aibă şansa de a se  dezvolta frumos şi de a vizita 
numeroase meleaguri, pentru a avea cât mai multe 
amintiri cu care să se mândrească şi pentru a-şi 
umple timpul liber cu ceva deosebit care nu poate 
să le prindă rău. Şi nu uitaţi, există o veche zicală: 
Minte sănătoasă în corp sănătos. 

Am ales judo deoarece nu este un sport 
agresiv, este mai degrabă un sport al apărării, doar 
nu degeaba se traduce ca fiind calea supleţei. 

Un alt motiv pentru care am ales judo este 
dezvoltarea corpului .L-am luat de model pe tatăl 
meu care a practicat acelaşi sport cu acelaşi 
antrenor. 

La început, nu am fost foarte încântat de 
practicarea acestui sport pentru că mi se părea prea 
uşor, prea mult semănă cu o joacă, însă, când am 
început să învăţ tehnicile necesare şi am participat 
la competiţii, am luat acest sport în serios. 

Am reuşit în aceşti ani să ţin pasul şi cu 
şcoala şi cu sportul, chiar dacă a fost mai greu. 

După părerea mea, cine vrea să practice un 
sport poate reuşi şi nu trebuie să renunţe la hobby-
urile lui. În aceşti ani am învăţat următorul lucru: 
Nu există nu pot, există nu vreau! 

Desen: Diana Matei, clasa a IX-a 
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Călătorie în 
trecut 
 
 
 

Mă bucur pentru ocazia oferită de a scrie 
aceste rânduri. Îmi aduc aminte de liceu ca fiind o 
perioadă a căutărilor. Pe de o parte în dubiu cu 
facultatea pe care vroiam să o urmez, pe de altă 
parte un efort continuu de a încerca să înţeleg ce se 
întâmplă în jurul meu şi mai ales să mă înţeleg pe 
mine.  

În ceea ce priveşte facultatea dilema era 
dacă să plec în străinătate sau să rămân în țară. În 
străinătate n-aş fi plecat decât la o universitate 
renumită. Ori pentru a aplica acolo mi se părea că 
nu am rezultatele necesare. Procedura de admitere 
presupunea o serie de examene ce necesitau timp şi 
nu eram sigur că aş fi fost primit la final. Am ales 
să rămân în ţară, iar timpul astfel câştigat l-am 
investit în pregătirea pentru olimpiadă. Uitându-mă 
acum în urmă nu regret decizia şi sunt mulțumit 
pentru realizările din anul respectiv. Acestea mi-au 
permis să intru la facultate la Calculatoare în 
Bucureşti fără examen şi să beneficiez de multe alte 
facilităţi. Am urmărit şi evoluția altor amici, nu 
neapărat de generație cu mine, care au plecat în 
străinătate la studii şi, în afară de cei care au fost 
vârfuri, mulți au rămas după ani de studii cu datorii 
greu de suportat mai ales pentru familiile lor iar 
plusul de cunoştinţe a fost minor.  

Un alt capitol important din timpul liceului 
l-au reprezentat colegii, familia şi prietenii. Felul 
cum mă raportam la ei îmi controla cumva starea de 
spirit ceea ce afecta direct şi munca pe care o 
depuneam. Uneori a trebuit să renunţ la anumite 
grupuri de cunoscuţi tocmai pentru ca mi se părea 
că mă influenţează în mod negativ. Din acest punct 
de vedere liceul mi s-a părut mai mult o etapă 
premergătoare vieţii reale. La adolescenţi nu 
puteam găsi profunzime în gândire, în mare pentru 
că le lipsea experienţa. Ei mai mult simulează un 
tipar de personalitate iar la final ajung să se 
identifice cu o imagine idealizată a sinelui ce este 
foarte distorsionată de realitate. Puteam în schimb 
să spicuiesc anumite trăsături de umanitate fie de la 
dascăli fie de la alţi oameni maturi din jur. Scopul 
final, aş putea spune azi, ar fi dobândirea unui 
discernământ, un simţ care să îmi spună ce e 
autentic şi ce nu în evenimentele prin care trec sau 
în oamenii pe care îi întâlnesc. Cum se dobândeşte 
acest discernământ nu ştiu. E greu să identifici în 

care din alegerile pe care trebuie să le faci sunt voia 
bunului Dumnezeu  şi în care din ele se găseşte un 
egoism mascat. Cu toate acestea sunt conştient că 
nicio încercare prin care trecem nu ne-ar fi dată 
dacă nu am putea-o depăşi. Căutarea aşadar 
continuă.  

Acum lucrez în cercetare şi lucrurile sunt 
dintr-un anumit punct de vedere la fel ca în liceu. În 
fiecare zi merg la servici şi învăț ceva nou. Am în 
continuare dascăli, îi respect şi ca de obicei încerc 
să-i depăşesc, doar că de cele mai multe ori nu-mi 
iese, ei au experiență.  

Toți cei pe care i-am întâlnit în timpul 
liceului au avut un rol în viața mea. Poate doar 
mintea mea s-a grăbit să spună că unii au fost mai 
mult sau mai puţin importanţi. Aş vrea să le 
mulţumesc pe această cale că au existat şi pentru 
mine. Doamne ajută! 

Eduard-Gabriel Băzăvan, 
Asistent Cercetător, Institutul de Matematică al 

Academiei Române, Grupul de Cercetări în 
Învățare Automată și Vedere Artificială 

Promoţie 2006 
 

Exerciţii de 
dicţie  

 
Cosaşul Saşa când coseşte, cât şase saşi 

saşul coseşte. Şi-n sus şi-n jos de casa sa, coseşte 
saşul şi-n şosea. Şi şase case Saşa-şi ştie.  

- Ce şansă!… Saşa-şi spuse sieşi!  
 

Un bal fără egal cu final fatal la un halal 
carnaval estival cu scandal epocal dintr-un opal 
oval, pal, real şi natural, fără rival, egal si actual. 
 

Spre sfânta sa soră Suzana se suie 
Spăşită din suflet suspinu să-şi spuie 
Şi-n susul sarcastic suspinu-şi şopteşte 
Şi-odată pe scara sucită se opreşte 

 
Papucarul papucăreşte papucii 

depapucăriţi ai papucăresei, dar papucăreasa nu 
poate papucării papuci nepapucăriţi ai papucarului 
care papucăreşte papuci nepapucăriţi. 

 
Ştiu că ştii că ştiuca-i ştiucă 
Dar mai ştiu că ştiuca-i peşte 
Şi că ştiuca se mănâncă 
Şi că ştiuca se prăjeşte.  

 
Când am zis c-am zis c-om zice, că tu zici 

c-am zis c-om zice, nici n-am zis c-am zis c-om 
zice, da tu zici c-am zis c-om zice. 
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Cum am 
putea uita? 

 
 

Motto: Să nu pierdem nimic din trecut. Cu trecutul 
se clădeşte viitorul. (Anatole France) 

 
De la naştere şi până la “întâlnirea cu 

Divinitatea”, fiecare avem de parcurs o serie de 
etape mai mult sau mai puțin împovărătoare. Viața, 
văzută ca un bildungs roman, adună, laolaltă, o 
paletă de întâmplări, de imagini, de sfaturi etc., care 
au menirea de a deveni experiențe cu rol de 
precedent în devenirea fiecăruia (John Locke 
compara intelectul uman, la naştere, cu „o coală 
albă de hârtie”). Poate, tocmai din acest motiv, se 
spune că nu e bine să „arzi etape”, că, în viață, nu e 
indicat să dai “două clase într-una”, aşa cum, cu 
succes, poți face în şcoală. De altfel, dacă am 
încerca să ne privim propriul background, am 
observa, cu uşurință, că fiecare etapă pregăteşte, 
oarecum, terenul pentru următoarea. Ca student în 
anul III la Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Administrative din cadrul Universității de Vest din 
Timişoara, privesc, acum, înapoi, nu doar cu 
nostalgie, ci şi cu multă mulţumire. 

Definitorie, pentru mine şi, cu siguranță, 
pentru foarte mulţi, a fost perioada liceului, a cărei 
relevanță o descoperim, cu adevărat, mai degrabă 
după ce a trecut decât în timp ce „se petrece”. 
Olimpiade de istorie, de socio-umane şi de engleză, 
concursuri şi proiecte în materia drepturilor omului, 
întâlniri nepregătite cu Majestăţile Lor Regele 
Mihai şi Regina Ana (la Brașov, la Olimpiada 
Națională de Istorie – Breaza 2006) sau pregătite cu 
Excelența Sa Quinton Quayle, Ambasadorul Marii 
Britanii în Romănia (ianuarie 2006), vizită la 
Parlamentul European (Strasbourg, mai 2006), asta 
a însemnat liceul. Au fost, toate, experienţe din şi 
de liceu, care, într-o formă sau alta, mi-au servit 
actualului parcurs. Dacă, de pildă, cunoştiințele de 
istorie şi de sociologie m-au ajutat să îmi formez un 
anumit mod de gândire, vizita la Parlamentul 
European şi contactul cu procesul decizional 
european mi-au servit drept exemplu concret atunci 
când învăţam primele noţiuni de drept comunitar. 
Este mai mult decât evident că niciuna dintre 
materiile exemplificativ enumerate mai sus şi 
niciunul dintre evenimentele amintite nu sunt 
„străine” de oamenii care le-au predat pe primele 
sau le-au făcut posibile pe cele din urmă. 

La Colegiul Naţional „Gh. Ţiţeica” 
atmosfera creată de profesori a fost una destinsă şi 
distinsă. Faptul că s-a comunicat cu noi, liceenii, a 
avut un efect benefic nu doar asupra celor patru ani 
de liceu, ci şi asupra momentului prezent, când, 
studenţi fiind, avem marele avantaj de a avea 
curajul să luăm contact direct cu profesorii, în mod 
dezinvolt dar politicos. Am fost învăţaţi să fim 
deschişi fără a întrece limita, să fim respectuoşi fără 
a deveni umili, să fim sociabili dar nu familiari 
atunci când nu este cazul. Sunt lucuri mai 
importante, poate, decât simpla transmitere a unor 
informaţii, pe care, invariabil, mai devreme sau mai 
târziu, vom începe să le pierdem. Ceea ce nu vom 
pierde, însă, niciodată, este mândria de a fi fost 
elevii Colegiului Național “Gh. Țițeica”… 

Noël Negrea, student anul III 
Facultatea de Drept și Științe Administrative 

Universitatea de Vest, Timișoara 
Promoţie 2008 

 
Printre cele mai 

ciudate sporturi din 
lume 

 
 
Şah-box. O combinaţie interesantă între “sportul 
minţii” şi violenţa boxului, cu câteva reguli simple: 
se joacă cel mult 11 reprize, alternativ; se începe cu 
4 minute de şah, urmate de două de box, iar meciul 
se termină cu un şah-mat sau cu un KO. 
 
Polo cu elefanţi. Se joacă după aceleaşi reguli ca la 
polo cu cai, cu două mici diferenţe: terenul este mai 
scurt, iar pe elefant sunt doi jucători, unul fiind 
ocupat exclusiv cu strunirea elefantului. 
 
Curse cu patul: originară din Knaresborough, o 
localitate din Marea Britanie, cursa se desfăşoară 
încă din 1965 şi este una foarte populară. 
Participanţii au voie să se înscrie în cursa de 3 km 
numai în echipe de câte 6+1, cei şase ocupându-se 
de împingerea patului în care stă cel de-al şaptelea. 
 
Fotbal în mlaştină: aşa cum o arată şi numele, este 
vorba despre un meci de fotbal jucat în mocirlă. 
Terenul este mai mic, 60 m lungime şi 35 m lăţime, 
dar şi alte reguli sunt schimbate. Se joacă în două 
reprize de câte 13 minute, echipele au câte 6 
oameni pe teren, 12 în total, iar schimbările se fac 
nelimitat. Jucătorii nu au voie să-şi schimbe ghetele 
în timpul meciului şi nu există ofsaid. Foarte 
popular în Finlanda care e şi ţara lui de origine. 
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Alb şi roşu, puritate si 

iubire... 
 

 
1 Martie este sărbătoare tradiţională 

românească a primăverii, a prospeţimii, a bucuriei, 
a victoriei binelui împotriva răului. 

Cu această ocazie femeile primesc 
mărţişoare legate cu un şnur alb-roşu, ca simboluri 
aducătoare de noroc şi bunăstare. 

Roşul este considerat culoarea primăverii 
şi a iubirii, iar albul culoarea iernii şi a purităţii. Se 
asociază, de obicei, cu flori timpurii de primăvară, 
cea mai reprezentativă fiind ghiocelul. 

Sărbătoarea Mărţişorului simbolizează 
renaşterea vieţii, reîntoarcerea la viaţă. 

O acţiune dedicată acestei sărbători s-a 
desfăşurat şi în liceul nostru prin intermediul 
elevilor de la Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica“ 
şi a preşcolarilor de la Grădiniţa Nr. 3 din Drobeta 
Turnu Severin. 

Această acţiune a purtat numele de 
„Mărţişoare de 1 Martie”, stimulând prin 
intermediul ei imaginaţia şi creativitatea copiilor 
care au iniţiat această colaborare. Ea a constat în 
confecţionarea de mărţişoare din materiale plastice, 
ecologice, trăgând astfel un semnal de alarmă şi 
asupra protejării mediului înconjurător. 

Impresii şi noutăţi cu privire la această 
acţiune ne pot împărtăşii câţiva dintre membri 
acestei colaborări, elevi ai Colegiului Naţional 
„Gheorghe Ţiţeica” care au fost încântaţi să poată 
informa şi alte persoane neparticipante cu privire la 
activitatea desfăşurată. 

Prima eleva care mi-a venit în minte să o 
întreb despre acest proiect a fost cea care a fost 
prezentă în majoritatea activităţilor desfăşurate cu 
preşcolarii şi educatoarele Grădiniţei Nr. 3, Denisa 
Ardei, elevă din clasa a IX-a.  
Î: Ce părere ai despre această activitate 
extraşcolară? 
R: În primul rând m-am simţit onorată să iau parte 
la aceasta activitate. La fel ca alte activităţi 
extraşcolare ce au avut loc în liceul nostru şi 
proiectul "Mărţişoare de 1 Martie” a fost unul atât 
pentru atragerea elevilor de liceu cât şi a 
preşcolarilor într-un spaţiu educativ prin stimularea 
laturii artistice. 
Î: Ce vârste aveau copii şi cât de receptivi au fost la 
această activitate? 
R: Copii aveau vârste cuprinse între 3 şi 7 ani. Încă 
din prima zi de lucru ei ne-au primit cu braţele 
deschise şi ne-au ajutat cu tot ce au putut. Chiar 

dacă erau micuţi s-au străduit mult ca mărţişoarele 
să aibă şi amprenta lor. 
Î: Unde au fost vândute mărţişoarele? 
R: Mărţişoarele au fost vândute în liceul nostru, la 
Grădiniţa nr. 3 dar şi la locul de muncă al părinţilor 
care au dorit să se implice. 
Î: Te bucuri că ai acceptat să participi la această 
activitate? 
R: Mă bucur că am putut ajuta atât la 
confecţionarea mărţişoarelor cât şi la vânzarea 
acestora, dar, mai ales, pentru că le-am făcut o 
bucurie copiilor de la gradiniţă. 
 Am mai stat de vorbă şi cu elevele Chelu 
Bianca şi Mătălă Georgiana. 
I : Cum ţi s-au părut copiii? 
RB: Copilaşii mi s-au părut foarte drăgălaşi şi mi-a 
fost foarte greu să mă despart de ei pentru că s-au 
ataşat foarte repede de mine. 
Î : Ce materiale s-au folosit pentru confecţionarea 
mărţişoarelor? 
RB: Pentru confecţionarea mărţişoarelor am folosit 
bucăţi de la alte mărţişoare, globuleţe sparte şi 
sclipici. Am mai folosit şi paste făinoase în formă 
de funtiţe pe care le-am pictat împreuna cu copilaşii 
şi le-am adăugat la mărţişoare. 
Î : Cât a durat confecţionarea mărţişoarelor? 
RB: Activitatea a durat 3 săptămâni. Noi ne-am 
organizat în două grupe: una mergea lunea la 
grădiniță iar alta mergea joia. 
Î : Am înţeles de la colegele tale că a fost o 
experienţa frumoasă. Aş dori să te întreb dacă vei 
mai avea ocazia sa participi si la anul, vei accepta? 
RG: A fost o experienţă deosebită, fiind unica de 
acest fel la care am participat. Pe viitor dacă mi se 
va ivi ocazia cu siguranţă voi participa. 
Î: Ce aţi făcut cu banii obţinuţi din vânzarea 
mărţişoarelor?  
RG: Banii obţinuţi din vânzarea mărţişoarelor au 
fost împărţiţi fondului clasei şi grădiniţei. 
Î: Cum au reacţionat ceilalţi elevi ai Colegiului 
Naţional “Gheorghe Ţiţeica” la această activitate de 
1 Martie? 
RG: Au fost uimiţi atât de munca noastră, cât şi de 
a copiilor de la Grădiniţa Nr. 3. 
 În loc de concluzie: nu uita că, indiferent 
de vârstă, întoarcerea la anii copilăriei îţi poate 
aduce un zâmbet pe buze! 

Georgiana Măgăreaţă, clasa a IX-a 
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Proiectul 
“Muzica 
raţiunii” 

 
 

 
Aflat la a II-a ediţie, proiectul se adresează 

copiilor de clasa a IV-a ca o provocare 
competiţională, fără „taxă de participare”, lipsit de 
emoţiile inerente şi cu cunoaşterea prealabilă a 
tematicii propuse spre evaluare.  

Prin colaborarea dintre catedrele de 
matematică, limba română şi informatică, se doreşte 
anticiparea adaptării cu uşurinţă la cerinţele clasei a 
V-a, a viitorilor elevi. Practica demonstrează că 
cercurile de matematică, olimpiadele, diversele 
activităţi suplimentare cu caracter matematic sunt 
frecventate de acei elevi care şi-au dovedit deja 
atracţia şi ataşamentul faţă de această ştiinţă. 
Amuzamentul matematic trebuie adresat în special 
celorlalţi elevi, care au mai multă nevoie de el, căci, 
aşa cum spunea G. Moisil, „Azi facem matematica 
ce va fi folosită mâine şi mai ales poimâine, că dacă 
n-am face-o azi, poimâine ar trebui s-o importăm”. 

De ce matematica ? 
Pentru că toată lumea se plânge că nu are 

memorie, dar nimeni nu se vaită că nu are logică şi 
pentru că ea poate fi definită în multe moduri foarte 
sugestiv: 
Ø Matematica este muzica raţiunii. 
Ø Matematica este limba cu care Dumnezeu 

a scris universul. 
Ø Matematica este arta de a da acelaşi nume 

la diferite lucruri. 
De ce limba română? 
Pentru că limba este întâiul mare poem al unui 

popor. 
De ce informatica? 
Pentru că azi, calculatorul este un univers 

informaţional util oricând şi oriunde 
Copiii vor învăţa, în plus, că şi ei pot fi 

„campioni”. Trebuie doar să răspundă 
„provocărilor” cu încredere în şansa lor de a 
câştiga. 

Este un parteneriat în care sunt implicate 13 
unităţi şcolare din municipiu şi din localităţile 
limitrofe. 

Lecturând activităţile proiectului, veţi înţelege 
că practic fiecare copil poate fi câştigător la cel 
puţin unul din concursurile care se vor desfăşura. 
1. Întâlnirea participanţilor cu profesorii de 
informatică, 10 mai 2011 
2. Desene pe calculator pentru expoziţia „Lumea 
mea prin ochii calculatorului”, 10 mai 2011 
3. Concurs de matematica „Mini Math” 

4. Concurs de limba română „Călător prin lumea 
cărţii”, 14 mai 2011 
5. Jocuri interactive Mini test IQ, 14 mai 2011 
6. „Oameni de seamă: Gh. Ţiţeica” concurs pe 
echipe dedicat zilelor Colegiului Naţional Gh. 
Ţiţeica, 19 mai 2011 
7. Seara culturala „Deschide cartea ca sa înveţi ce 
au gândit alţii, închide cartea ca să gândeşti tu 
însuţi.”, 19 mai 2011 
8. Sesiune de comunicări ştiinţifice - 
„Transdisciplinaritate în şcoala  româneasca 
moderna”, 19 mai 2011 
9. Festivitate de premiere, 19 mai 2011 

Ana-Maria Stăiculescu, clasa a XII-a 
Imagine de la „Balul Bobocilor” 2010 

 
 

Maxime şi cugetări 
 
 
 

• Dacă vrei odihna, crede. Dacă vrei adevărul, 
caută şi suferă. (Frederich Neitzsche) 

• Cine învaţă nu înseamnă că şi ajunge la 
adevăr. Cine ajunge la adevăr, nu-i încă în 
stare să-l întărească. Cine-l întăreşte nu 
înseamnă că şi ştie să-l întărească. 
(Confucius) 

• A deţine adevărul este calea celestă. A căuta 
adevărul este calea omului. (Confucius) 

• „Adevărul nu se confruntă întotdeauna cu 
dreptatea!” „Unde ai citit asta ?” „În toate 
cărţile bune.”  (William Faulkner) 

• Sinceritatea absolută e ceva tot atât de 
neconfortabil ca şi minciuna perpetuă. 
(Tudor Octavian) 

 
Cei 10 “Dacă” 

 
- Dacă vrei să faci un bine, atunci fă-l când este 
nevoie. 
- Dacă poţi să faci pe cineva fericit, nu sta pe 
gânduri. 
- Dacă dai ceva, nu aştepta ca fapta să se întoarcă. 
- Dacă primeşti ceva, dă mai departe. 
- Dacă nu poţi să ajuţi pe cineva, spune-i-o în aşa 
fel încât să nu o recepteze ca pe un refuz. 
- Dacă poţi să construieşti ceva, nu distruge. 
- Dacă poţi, fii hotărât în ceea ce spui şi ceea ce 
faci. 
- Dacă devii celebru, rămâi modest. 
- Dacă eşti nervos, nu-ţi descărca nervii pe alţii. 
- Dacă faci o observaţie, nu jigni (Chris Simion) 
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Mai e timp 
şi pentru 

competiţie 
 
 
 

Pe lângă activităţile şcolare cotidiene în 
care ne implicăm mai mult sau mai puţin – după 
cum ne dictează conştiinţa de elev – mai avem ceva 
timp la dispoziţie şi pentru diferite alte activităţi 
extraşcolare competiţionale. Văd în jurul meu 
colegi implicaţi în tot felul de concursuri, proiecte, 
sesiuni de comunicări etc. la tot felul de materii. 
Aud de rezultate excepţionale, de premii şi 
diplome, de deplasări la competiţii, olimpiade şi 
alte forme de concursuri şi creşte inima în mine că 
am asemenea colegi şi că sunt elevă a acestui 
colegiu de prestigiu care, an de an, iese în faţă prin 
munca noastră şi a cadrelor didactice. 

Şi pentru că sunt filoloagă, vreau să vă 
aduc în atenţie  câteva dintre activităţile şi 
rezultatele noastre extraşcolare din anul în curs pe 
linie de limba şi literatura română. 

Olimpiadele Cunoaşterii, Poveştile 
Cangurului, Cercul cititorilor de cursă lungă,  
Mihai Eminescu – Patrimoniu Naţional, Zilele 
Culturii Române, Poşta Internaţională, Concursul 
Naţional de Evaluare în Educaţie, Concursul –
Festival „Nichita Stănescu”,  Muzica Raţiunii, 
Tinere Condeie, Nicolae Labiş, Ars Nova, Drumul 
Cărţii... –iată unele dintre genericele sub care am 
activat, ne-am remarcat şi am adus premii şcolii. Şi 
suntem atât de mândri de noi şi de talentul nostru, 
de faptul că mânuim cu sensibilitate şi convingere 
condeiul! Într-o lume a vitezei şi a tehnologiei, a 
calculatorului, a telefonului mobil şi a 
informatizării, noi filologi ai Colegiului Naţional 
„Gheorghe Ţiţeica” încă ne facem timp pentru 
suflet şi scriem poezie, proză şi eseuri . 

Dar poate că trebuia să încep cu punctul 
forte al liceului nostru, olimpiadele şcolare. Fără să 
fiu modestă, pot afirma că, în ultimii ani (şi sunt 
cam mulţi), olimpiada de limbă,comunicare şi 
literatură română a scos din noi ce e mai bun şi ne-a 
adus pe primul loc în topul liceelor din judeţ. Şi nu 
ca să ne lăudăm (prea mult) şi nici  ca să eclipsăm 
pe alţii (Doamne, fereşte!), dacă amintim aici că la 
etapa judeţeană am obţinut nici mai mult nici mai 
puţin decât 64 de premii şi menţiuni (4 premii I, 8 
premii II, 12 premii III şi 40 de menţiuni), cred că 
aceste rezultate ne recomandă drept nişte filologi pe 
cinste. 

După ce anul trecut am avut 5 
reprezentanţi (din 8) la etapa naţională a olimpiadei 
George Călinescu, anul acesta am avut 4 (din 6) –
de fapt, am obţinut locurile I la nivelul fiecărei 
clase de liceu. Şi, după cum o cere tradiţia şcolii,  
nici în 2011 nu ne-am întors cu mâna goală de la 
Ploieşti (unde a avut loc etapa naţională) şi am adus 
o menţiune şi un premiu special. Nu e mult, nu e 
puţin, e onorabil ţinând cont că ne-am întrecut cu 
elita elevilor din toate judeţele din ţară. 

Citim, scriem, comunicăm, concurăm,  
muncim, obţinem premii peste premii şi facem 
astfel cinste atât inimoşilor noştri profesori de 
limba şi literatura română cât şi liceului în care 
învăţăm. 

Şi, dacă vreţi să vă simţiţi mândri şi 
împliniţi spiritual la fel ca noi, filologii Colegiului 
Naţional „Gheorghe Ţiţeica”, vă aşteptăm să ne 
deveniţi colegi şi chiar să ne luaţi locul ca să duceţi 
mai departe prestigiul acestui liceu. 

Iulia Dădălău, clasa a XII-a 
 

 
Eroii şi  

eroismul 
 
 

o Diferenţa dintre un erou şi un laş este un 
pas înainte sau înapoi. (Gene Hackman) 

o Eroismul este o atitudine morală alcătuită 
din aceeaşi plamadă ca şi sacrificiul de 
sine. (Dimitrie Gusti) 

o Hranşte-ţi mintea cu gânduri măreţe, 
credinţa în eroi creează eroi. (Benjamin 
Disraeli) 

o Eroismul nu e decât rezistenţa la 
sfinţenie. (Emil Cioran) 

o Fiecare devine eroul propriei sale vieţi. 
(John Barth) 

o Viaţa de erou este cea mai scurtă viaţă 
dintre profesieile care există. (Will Rogers) 

o Nu putem să fim toţi eroi pentru că cineva 
trebuie să stea la curbă şi să aplaude când 
trec eroii. (Will Rogers) 

o Adevaratul erou este întotdeauna erou din 
greșeală; el visează să fie un laş cinstit ca toţi 
ceilalţi. (Umberto Eco) 

o Orice erou devinde o persoană plicticoasă 
într-un final. (Ralph Waldo Emerson) 

o Eroismul nu e decât rezistenţa la sfinţenie. 
(Emil Cioran) 

o Eroismul e arta de-a sluji neamul prin 
sacrificarea ta. (Nichifor Crainic) 
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Frânturi de  
cuvinte 

 
 

Cu patru bătăi de inimă în urmă, m-au 
purtat paşii ruginiţi spre umbra unui liceu cu coperţi 
de toamnă. 

Faptul de a-i fi atins umbra e, pentru mine, 
la fel de mirabil ca faptul de a mă fi născut. S-a 
petrecut demult..., atât de demult că, parcă, acum n-
aş mai pătrunde în clipa aceea parfumată.  

Nu-mi mai amintesc decât nişte picături 
care fredonau monoton şi o stare. Lacrimi... sau  
ploaie? Ploaie cu gânduri... lacrimi de copil închise 
într-un etui ruginiu al unei prime zile de licean. 
Parc-a fost ieri! Astăzi, aventura continuă să se 
nască. Până când? Până când îmi voi smulge paşii 
de pe calea Crişanului şi-i voi azvârlii spre o 
capitală valahă. Mă doare gândul, mă doare ideea 
despărţirii. Colegii mei chipuri de zâmbete! 
Profesori – ştiutori ca o enciclopedie! Clasă cu miez 
de portocală! Vă voi răpi şi vă voi ascunde în inima 
mea. Numai acolo uitarea nu va şti să caute. 

Şi ruperea de eul licean parcă-mi sapă în 
inimă cu o lingură de fier. Aş vrea să muşc din 
schimbarea iminentă şi să-i scuip în noroi fiecare 
îmbucătură a trupului său coclit. Aş vrea, acum, în 
ultimul ceas al liceanului să sfărâm minutarul, arză-
l-ar focul secundelor!  

Frânturile de cuvinte încă îşi mai găsesc 
ecou în mine, încă mai formează amintirile de 
mâine. 

Pe cine să implor să-mi redea începutul? 
La cine să mai cerşesc o fărâmă de suflet, de nor 
sau de stea pe care să mai scrie pentru o clipă clasa 
a IX-a? 

Cred că o să mor înecată de propriile 
amintiri... 

Andra Lăsculescu, clasa a XII-a 
 

 
Buburuza 

 
Pe un fir de margaretă 
Buburuza cea cochetă 
Se suceşte, se înclină 
Ca o mică balerină. 

- Ia te uită, ce-ndrăzneală 
M-ai căscat pe o petală! 

Ce-ar fi vântul să te-apuce 
Şi în trestii să te-arunce? 

Teodora Curea, clasa a V-a 

 
Doi ochi 

albaştrii şi o 
vrajă 
 
A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, 

nu s-ar mai povesti. 
A fost o fată frumoasă cu ochii ca cerul 

senin de vară şi cu părul lung şi blond. 
Ochii ei ca două smaralde fermecau orice 

flăcău. Tatăl voia să-şi mărite fata, dar nu era nici 
un voinic pe placul ei. 

Mama fetei murise, iar ea rămăsese cu 
iubitul ei tată şi cu sora, care nu o avea deloc la 
inimă. 

Frumoasa noastră fusese vrăjită la naştere 
de către mamă-sa, ca orice bărbat care se va uita in 
ochii ei albaştri să se îndrăgostească pe veci. 

Aşa se întâmplă, dar vraja dispărea in trei 
zile dacă fetei nu îi plăcea flăcăul care venea s-o 
ceară. Toţi voinicii veneau la frumoasa fată cu flori 
rare care se găseau doar la capătul lumii, cu 
diamante, smaralde si haine de aur, dar bogăţia, 
lucrurile scumpe sau frumuseţea nu o impresionau 
pe fată. 

Ea se ruga în fiecare seară la mamă-sa să îi 
aducă în cale un bărbat bun la suflet şi înţelegător. 

Într-o seară, când fata dormea, pe fereastră 
intră o pasăre cu ciocul din aur, câteva pene pe aripi 
de argint şi umplută numai cu diamante albastre ca 
ochi fetei. Avea pe piept şi un smarald pe care îl 
puse fetei pe pernă. Apoi se duse afară şi se întoarse 
cu o frunză mică din aur pe care suflă. Frunza avea 
pe margini pietre mari, albastre, verzi şi negre. Ea 
fusese luată din Copacul Speranţei, iar Pasărea 
Preţioasă, căci aşa se numea pasărea pusese 
smaraldul pe perna fetei, fusese trimisă de Zâna 
Viselor, care făcuse o vrajă. 

Dimineaţa, când fata se va trezi, daca 
doreşte neapărat un bărbat bun şi este sinceră, 
frunza se va mări. Culoarea cristalului care se va 
mişca şi se va pune pe degetul fetei, reprezintă 
culoarea ochilor pe care îi va avea bărbatul ei. 

Dimineaţa, în zori, fata se trezi, luă frunza, 
iar ea îi arătă culoarea verde. Atunci smaraldul de 
pe pernă apăru în mâna fetei şi în el se arătă o faţă a 
unui prinţ cu ochii verzi. Atunci, fata simţi o 
străfulgerare în suflet simţi că acela îi este alesul. 

Imediat, intrară pe fereastră zece păsări de 
diferite culori care îi spuseră că prinţul a fost închis 
de Cora-Persa, vrăjitoarea Iadului, în smarald 
deoarece nu o voia ca soţie. Alte trei păsări din 
bronz, cu pene maro intrară cu câte trei stele in 
ciocurile lor: 

v Steaua Purităţii 
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v Steaua Sincerităţii 
v Steaua Iubirii 

Fata alese Steaua Iubirii, iar din ea 
răsunară vorbele: „Ai ales Steaua Iubirii! Va trebui 
să pleci într-o călătorie către Tărâmul Vieţii Duble, 
de unde va trebui să-l salvezi pe prinţ.” 

„O voi face, zise fata cu tărie.” 
„Da, dar nu este aşa de uşor! Vei trece prin 

încercări grele! Lasă-te condusă de inima ta! Alege 
cu inima! Iar atunci când vei fi în încurcătură, 
foloseşte-te de ochii-ţi vrăjiţi!” 

„Aşa voi face!” 
Fata plecă la drum fără să se gândească la 

nimic. Merse trei zile şi trei nopţi până pe tărâmul 
celălalt, unde i se făcu sete. Nimeni nu o lăsă să bea 
apă, dar la capătul tărâmului, văzu o fântână în care 
se uită. Apa era foarte aproape, aşa că luă cana şi se 
întinse să ia puţină apă. O mână o trase în josul 
fântânii. 

Când deschise ochii, văzu o fată urâtă care 
o întrebă ce vrea. Fata noastră îi spuse ca îl caută pe 
prinţul Tantos, iar fata o duse pe Tărâmul Vieţii 
Duble. 

„A fost aşa uşor să ajung aici iar vocea din 
stea a spus că voi trece prin încercări grele.” 

Tocmai atunci un câine uriaş i se arătă. 
Fata se uită în ochii lui cu dragoste şi îl vrăji să o 
ajute. Merseră ei şapte ani şi jumătate până să 
ajungă la palatul Vrăjitoarei Iadului. 

„Când vei călca pe această iarbă vei 
deveni cea mai urâtă femeie de pe cele două 
tărâmuri. Te vei face la loc dacă prinţul îţi va spune 
că te iubeşte cu adevărat fără ca tu să-i spui!” 

Fata intră fără să mai stea pe gânduri în 
palatul care avea 49 de scări până la prima uşă, 70 
de scări până la a doua şi 3000 de scări până la a 
treia uşă. 

Fata urcă 30 de scări după care nu mai 
putu. Atunci scoase steaua din sân şi se puse cu 
picioarele pe ea. Atunci se ridică uşor şi zbură până 
la a 3000-a scară uitându-se şi în celelalte uşi, dar, 
nimic. 

Deschise şi a treia uşă, iar intr-un colţ al 
camerei străluceau, ca două stele, două lumini 
verzi. Când prinţul o văzu, se sperie, dar se apropie 
mai mult de ea şi chiar dacă arăta ca o bestie, 
prinţul o luă de mâini, îi mângâie părul şi îi spuse: 

„Tu eşti fata care mă va salva!” Şi uitându-
se în ochii ei, văzu o altă înfăţişare, o văzu în 
reflecţie pe ea, stând lângă un pom. Atunci o sărută 
pe obraz şi o luară la fugă. 

La ieşirea din palat îi aştepta Vrăjitoarea 
Iadului, spunându-le: 

- Vrei să pleci, prinţule? 
- Da, şi o voi face! 
- Pleacă, dar fără bestie! 

Prinţul o luă în braţe pe fată şi spuse: 
- Nu plec fără ea! 
- Atunci, pleacă ea, iar tu rămâi aici! 
Şi făcând un semn cu mâna apărură 30 de 

câini mari cât palatul vrăjitoarei. Rămâi aici şi vei fi 
torturat de cei 30 de câini ai mei! 

- Du-te, Tantos! Rămân eu… pentru tine! 
Prinţul o sărută pe frunte şi plecă. Ieşi din 

curtea palatului, iar în acest timp, fata era biciuită 
din 30 de părţi şi era aruncată lavă fierbinte peste ea 
de către vrăjitoare. Ea era chinuită, iar pe obraz i se 
scurgeau lacrimi şi se transformau în sânge. 
Deodată uşa beciului uriaş, unde era chinuită fata, 
se deschise şi se auzi: 
„Dă-i drumul! Ea va merge cu mine!” 

Trei şerpi uriaşi se năpustiră asupra 
feciorului, dar acesta îi tăie pe fiecare în câte nouă 
bucăţi pe care le luă şi le aruncă departe, iar câinii 
se duseră după ele. Aruncă, apoi, peste vrăjitoare, o 
licoare care o făcu scrum. Se duse în grabă la fată şi 
încercă să rupă lanţurile, dar nu putu. Când văzu 
corpul cu răni imense al fetei, începu să plângă, iar 
lacrimile lui vindecară rănile. Fata îi spuse: 

„Eu voi muri, Tantos. Tu să te însori cu o 
fată bună care să te iubească! Eu morrr… tu 
rămâii… Să ai grijă de tine, Tantos!” si închise 
ochii. 

„Nuuuu…! Te rog, nu face asta! Eu… 
euu…TE IUBESC!” 

Atunci ochii fetei se deschiseră şi o lumină 
puternică, albastră ieşi din aceşti ochi minunaţi. 
Fata avea din nou înfăţişarea ei frumoasă și 
lanţurile se rupseră. Fata căzu în braţele prinţului, 
iar acesta o luă şi se duse cu el pe tărâmul lor. 

Când sătenii îl văzură, bucurie mare fu pe 
capul lor, regele Imperius, tatăl lui Tanto, făcu o 
nuntă mare şi fură invitaţi şi cei din familia fetei şi 
toate casele regale. 

Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus 
povestea-aşa!  

Ana-Maria Popescu, clasa a V-a 
Desen: Diana Matei, clasa a IX-a 

 

Parodii dupa expresii 
celebre 

 
Ø Cine rade la urma, e vesel! 
Ø Cine sapa groapa altuia, se cunoaste dupa 

lopata! 
Ø Daca ai carte, o duci la anticar! 
Ø Decat sa nu vorbesti deloc mai bine sa taci. 
Ø Daca vorba multa, saracia omului, atunci 

avocatii ar trebui sa moara de foame. 
Ø Fereasca Dumnezeu de ceasul rau ca si daca il 

intorci tot nu merge. 
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Poezia - pilonul 
visării 

 
Poezia... ea e profundă, 

ne dă lumină, aripi, ne arată 
drumul spre viaţă. Poezia e tot: 
sunet, culoare, miros, lumină... 

Iar mesajul... toate acele stări: agonie, extaz, 
ignoranţă, pasiune... nimic din ceea ce poate fi scris 
nu exprimă sentimentele mai bine decât versurile. 

În „conul de umbră” al criticii au intrat 
mari poeţi, precum George Coşbuc, Octavian Goga, 
ce au fost ignoraţi de cei grăbiţi. Din fericire în 
ultimul timp sunt readuşi în actualitate, chiar dacă 
doar în ocazii festive. 

Dacă în literatura noastră se poate vorbi de 
oameni întregi, clădiţi dintr-o bucată, consecvenţi în 
urmărirea unui ideal, George Coşbuc trebuie să 
figureze printre aceştia. 

Coşbuc este, poate, cel mai dificil poet 
român. Ne gândim la o dificultate de un tip aparte, 
care nu se referă la puterea noastră de a-l înţelege şi 
de a-l simţi, ci la lipsa unor criterii ferme prin care 
să-i evaluăm originalitatea. Coşbuc a pornit singur 
înarmat cu averile ţăranului, cu limba şi poezia 
acestuia, şi-a făcut drum larg numai şi numai cu ele, 
până la o culme astăzi bine fixată, într-o perioadă 
când principiile apusene şi tendinţa spre estetismul 
rafinat erau primordiale în literatură. 

Coşbuc, în poeziile sale, a cântat viaţa 
idilică a ţăranului, chiar dacă s-a îndepărtat de 
nevoile sufleteşti ale acestuia, fiind refractar faţă de 
sfaturi de o bunăvoinţă adeseori ciudată, rămânând 
neatins de valurile acelei societăţi în care s-a simţit 
un intrus. 

Menţionând câteva titluri ale celor mai 
valoroase şi mai cunoscute poezii ale lui George 
Coşbuc, notăm: Nunta Zamfirei şi Moartea lui 
Fulger – două ample poeme care valorifică 
tradiţiile ţărăneşti de nuntă şi de înmormântare; 
Vara, Noapte de vară, Oaspeţii primăverii, Iarna 
pe uliţă – poezii inspirate din natura patriei; La 
oglindă, Pe lângă boi, Numai una, Rea de plată – 
poezii care redau sentimentul iubirii; Decebal către 
popor, Paşa Hassan, Moartea lui Gelu – 
valorificate din istoria poporului nostru; Noi vrem 
pământ şi Doina –poezii cu un puternic caracter 
social; O scrisoare de la Muselim-Selo, 
Dorobanţul, Trei, Doamne, şi toţi trei – prezentând 
aspecte din războiul pentru câştigarea 
Independenţei de stat a României. 

Poetul cunoaşte nu din cărţi, ci din aspecte 
trăite de el, toată viaţa ţărănească de la bucuriile şi 

veselia vieţii până la durerea morţii. Natura 
minunată a câmpului şi a munţilor o descrie în 
poezii nu din peisajele pictorilor, ci din strânsa 
intimitate cu aceasta. 

Ecouri de armonii răscolitoare se trezesc în 
suflet şi ne poartă spre locurile natale ale poetului, 
unde În vaduri ape repezi curg/Şi vuiet dau în 
cale.... Şi vedem parcă aievea cum la nunta 
Zamfirei (din poemul cu acelaşi nume), invitaţii Se 
prind de mâni şi se desprind/ S-adună cerc şi iar 
se-ntind,/ Şi bat pământul tropotind/ În tact uşor. 
Iar când noaptea îşi întinde, ocrotitoare, mantia-i 
peste sat auzim cum Sună codrii mari de brad/ Ca 
un glas domol de clopot”, cum „Ritmic valurile 
cad/ Cum se zbate-n dulce ropot/ Apa-n vad. Aceste 
imagini de o rară frumuseţe, care i-au încântat pe 
bunicii şi pe părinţii noştri, ne farmecă şi pe noi 
astăzi, aparţin celui ce, cu mândrie şi adâncă 
simţire, mărturisea: Sunt suflet în sufletul neamului 
meu/ Şi-i cânt bucuria şi-amarul!. 

În opera lui trăieşte creaţia artistică aşa 
cum trebuie să o înţeleagă, fără să o caute, orice 
suflet românesc.  

În ceea ce priveşte poezia de inspiraţie 
socială şi patriotică, ea a fost un neîncetat mijloc de 
educare a atâtor generaţii, rolul acesta păstrându-şi-
l neobosit până azi. 

Poezia istorică a lui Coşbuc continuă 
tradiţia lui Bolintineanu, Alecsandri, Eminescu, dar 
introduce o nouă viziune asupra istoriei atât prin 
înclinaţia de a reprezenta aproape toate epocile ei 
importante, de la formarea poporului român şi până 
în contemporaneitate, cât şi vorbind în numele unui 
neam de ţărani supus dublei exploatări naţionale şi 
sociale. Concepţia generală a operei sale se relevă 
în sublinierea trăsăturii esenţiale a procesului 
istoric: năzuinţa spre libertate şi demnitatea 
naţională.  

Poezii ca Decebal către popor, Un cântec 
barbar şi Volos, preot dac, dovedesc concepţia 
vitalistă a poetului, stare pe care o imprimă şi 
eroilor săi. În afara înţelesului alegoric, Coşbuc are 
meritul de a fi prezentat pentru prima oară mai 
amplu în literatură aspecte istorice ale Daciei.  

Cea mai reprezentativă pentru arta 
coşbuciană este Decebal către popor. În cuvântarea 
regelui dac recunoaştem atitudinea ţăranului care-şi 
apără pământul cu preţul vieţii. Vorbind despre 
invadatori, Decebal spune: 

Nu voi, ci de-ar veni cel Sfânt 
Zamolxe cu-n întreg popor 
De zei, i-am întreba:Ce vor? 
Şi nu le-am da nici lor pământ 
Căci ei au cerul lor. 
Una din cele mai cunoscute poezii se 

inspiră din epoca domniei lui Mihai Viteazul. Este 
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vorba de „Paşa Hassan” în care evocarea faptelor de 
vitejie este făcută prin prisma poporului cu o 
sfătoşenie ghiduşă într-un spirit de zeflemea 
folclorică. Mihai Viteazul se adresează paşei cu 
cuvintele: Stăi, paşă, o clipă, o vorbă să-ţi spun. 
Dar paşa aleargă cuprins de groază şi nu rămâne 
locului, pentru confruntarea cu adversarul său. 
Pentru a reda fuga ruşinoasă a turcilor, Coşbuc 
foloseşte hiperbola, figură de stil frecventă în 
poeziile sale: 

Sălbatecul vodă e-n zale şi fier 
Şi zalele îi zuruie crunte 
Gigantică poartă o cupolă pe frunte 
Şi vorba-i e tunet, răsufletul ger 
Iar barda-i din stânga ajunge la cer, 
Şi vodă-i un munte. 
Era firesc ca evenimentul Independenţei să 

prilejuiască apariţia unor poezii pline de avânt. 
Substanţa patriotică a poemelor nu-l determină însă 
pe Coşbuc să adopte o atitudine antimilitaristă, 
proprie omului din popor. 

În acest sens, O scrisoare de la Muselim-
Selo analizează cu mare profunzime psihologia 
ţăranului grav rănit pe câmpul de luptă. Scrisoarea 
dă, indirect, sugerate prin puternicul dor de casă al 
rănitului o serie de amănunte domestice: 

Nevestei mele să-i mai spui 
Să-mi cumpere o coasă 
Cea veche nu ştiu, este ori nu-i, 
Şi-o fi acum şi roasă. 
Eroismul celor din spatele frontului este 

pus în paralel cu cel al apărătorilor ţării: 
Ea lupte-se cum biet o şti, 
C-aşa ne dete soarta,  
Căci şi noi ne-am luptat pe-aci 
Cu greul şi cu moartea. 
Sfârşitul are notaţia unei ştiri oarecare, 

deşi este concluzia tragică a întregului poem: 
Aşa mi-a spus Ion să-ţi scriu, 
Iubească-ţi-l pământul! 
Ş-am tot lăsat pân-a fost viu, 
Şi-mi ţin acum cuvântul. 
Astfel, patetismul puternic se ascunde sub 

aparenţa întâmplării frecvente, obişnuite, cu 
sentimentele ei atât de omeneşti. 

Poezia lui de o rară bogăţie de ritmuri, 
plină de lumină şi mişcare, de o spontaneitate şi o 
gingăşie feminină, de dragoste de muncă, freamăt 
de luptă şi energie bărbătească, a ridicat satul la 
valoarea unei expresii tipice a românilor. Ţăranii şi 
tărăncile idilelor lui, eroii baladelor lui au uneori 
amploarea şi puterea simbolică a unor personaje 
desprinse dintr-o mitologie românească. Un larg 
suflu epic străbate această poezie în care preţul 
vieţii îl dă lupta, iar moartea însăşi este un îndemn 
la acţiune. 

Exponent al locului său de naştere, Coşbuc 
este în acelaşi timp un exponent al lirismului 
ardelean. Mai mult, Coşbuc este „întâiul mare poet 
pe care ni l-a dat Ardealul”. 

Este un scriitor rar, un scriitor unic în 
întreaga literatură românească. Dimensiunile 
poeziei româneşti au sporit prin Coşbuc; opera 
viabilă a poetului face parte dintre acele înfăptuiri a 
căror absenţă este de neconceput.  

E adevărat că viaţa satului cântată de el 
este astăzi uşor desuetă, dar Coşbuc, prin procesul 
creaţiei, a realizat un stil de poezie ce-şi păstrează 
prospeţimea şi vioiciunea în ciuda timpului. Este 
puterea nemuritoare a artei, este contribuţia estetică 
adusă de poet patrimoniului artistic al poporului 
nostru. 

„A răsărit deodată, fără să-l ştie nimeni, 
fără să facă ucenicia cafenelelor şi bisericuţelor 
bucureştene. Şi a biruit împotriva tuturor celor 
scufundaţi în imitaţii şi neputinţe... N-a adus teorii 
noi. S-a adus doar pe sine însuşi, şi-a dat sufeltul 
său întreg. Printre cei prefăcuţi şi sleiţi, el n-a vrut 
să pară decât ceea ce era. De aceea a fost mare. De 
aceea va rămâne mare!”... Pentru ca sa incheie cu 
un adânc oftat parcă: A murit poetul neamului!”..., 
pe care el, Rebreanu, îndrăznise să-l aşeze alături de 
Eminescu, afirmând: „Eminescu şi Coşbuc! Pot sta 
prea bine alături. Se deosebesc atât de mult, încât se 
completează. Ei doi dau faţa şi sufletul poeziei 
româneşti de până acum. Luceafărul şi Nunta 
Zamfirei!...” 

Teodor Nichiţelea, clasa a XI-a 
 

 
Ştiaţi că… 
 
 

v Alunele se folosesc la fabricarea dinamitei. 
v Din scrieri rezultă că Leonardo da Vinci a 

fost cel mai mândru nu de operele sale de 
artă, ci de faptul că era în stare să îndoaie 
cu mâna răngi de fier. 

v Foarfeca a fost inventată de Leonardo da 
Vinci. Acesta a fost capabil cu o mână să 
scrie, iar cu cealaltă să deseneze simultan. 

v Creierul uman are capacitatea de stocare 
de 1 trilion de byte, sau 1164153 gigabyte. 

v Ultimul simţ pierdut de om la moarte este 
auzul, primul vederea, apoi în ordine 
gustul, mirosul şi pipăitul. 

v Supravieţuitori în cazul scufundării 
Titanicului sunt şi 2 câini. 
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Liniile unui destin 
 

Li-e ruşine că sunt prea 
bătrâni, prea bolnavi/ 

Pentru noi prea modeşti şi 
prea simpli părinţi/ Vinovaţi 

pentru timpul pierdut/ Ne 
privesc în tăcere cuminţi. 

(Ana Blandiana) 
 

Lăsând în urmă suliţele sângerii ale 
apusului, grijile se asupresc şi mai mult pe feţele 
brăzdate, nu doar de riduri, cât mai ales de viaţă. O 
viaţă nu încape în cuvintele goale ale unui articol. 

Cuvintele nu îmbracă, nu reuşesc să 
acopere şi să îmbrăţişeze suflul unei întregi 
existenţe presărate de… viaţă, şi atât, de viaţă. 
Cărări pe care noi nu le cunoaştem se citesc în ochii 
lor, ai bătrânilor noştri, căci sunt ai noştri, ei cu 
toţii. Cât de uşor este uneori să bucurăm sufletele 
lor încărcate, nu doar de greutăţile bătrâneţii, ci şi 
de puternica apăsare a amintirilor, amintiri ce 
compun sfânta frescă a unei vieţi, dăruindu-le 
printr-un simplu şi sincer zâmbet urma unei 
recunoştinţe. Recunoştinţa pentru bătrânii noştri nu 
este doar recunoştinţa pentru bunicii sau părinţii pe 
care avem oricum datoria de a-i respecta, ci acel 
sentiment de gratitudine măreaţă, pentru că 
povestea lor, nu numai că ne-a inspirat sau ne 
inspiră, ci ne învaţă, că, mai presus de toate 
obstacolele pe care mai devreme sau mai târziu le 
întâlnim în viaţă, aceasta este cel mai mare dar de 
duh divin. Cât de uşor este totuşi să-i şi rănim, căci 
neiniţierea noastră îi transformă pe unii în frivole 
maşini ale unui modernism care îşi va pierde, 
treptat, valorile adevărate. Cât de uşor este să 
întorci spatele unui bătrân şi să râzi, crezând că 
oarecum ai prins o fărâmă a actualei distracţii. Când 
de fapt, fără să vrei, te răneşti pe tine. 

Poate că, într-adevăr, „nu există ţară 
pentru bătrâni”. Poate că e doar nepăsarea cea care 
distruge speranţa ce mai pâlpâie timid în ochii lor 
istoviţi. Bătrânii din jurul nostru se agaţă de 
speranţa întrupată de copiii lor, pentru a uita astfel, 
adânca nostalgie de spirit tânăr. Mâinile şi faţa le 
sunt brăzdate de şanţuri ale trecerii şi ale 
înţelepciunii, de linii ale destinului. Privesc 
adeseori în gol, blamaţi când nu pot să meargă mai 
repede sau să acţioneze mai prompt, vinovaţi de 
proprii lor ani. Astfel îi transformă societatea. 

Sunt icoane vii, sunt soclul cel mai 
profund pe care se ridică suflarea umană. Ei 
trasează linia principală a romanului primordial, a 
epopeii ce străbate veacurile într-un singur 
cuvânt:viaţă. Bunicii noştri sunt rădăcinile spiritului 

nostru ancestral, temeliile, fundaţia, călătoria şi 
destinaţia, drumul înapoi către noi. Şi-au muncit 
viaţa toată, zbătându-se pentru un colţ de pâine, 
fărâme de speranţă pentru răsăritul ce va urma. Şi 
azi se zbat pentru acelaşi colţ de pâine, însă umiliţi 
şi obosiţi, nu mai au puterea de a lupta aprig şi, din 
păcate, le revin aceleaşi resturi nedrepte pentru ziua 
următoare.  

“Cine nu are bătrâni să-şi cumpere” aşa 
grăieşte un proverb românesc, în tonuri pe cât de 
reci şi telurice, pe atât de cufundate în adevăr. Căci, 
cine nu are bătrâni, aceluia îi va lipsi o dimensiune 
fundamentală a vieţii. Acela nu va mai putea să 
adune imagini din războaie sau revoluţii, să strângă 
versuri ale altor plaiuri, în care viaţa era, poate, în 
simplismul ei sublimă, în care oamenii mai 
cunoşteau sensul cuvintelor „țară” şi „neam” şi în 
care orizontul mai păstra scânteierea apusului pur, 
vibrând a miracol, fără imagini dezolante de beton 
şi asfalt. 

Să le mulţumim acestor bătrâni pentru că, 
zi de zi, ne învaţă prin poveştile lor, povestea 
universală a vieţii. 

Şontea Florentina, clasa a XI-a 
Desen: Gabriela Cionoiu, clasa a IX-a 

 
 

 
 
 
 
 

Lumea e a noastră 
 
Bat clopote de toamnă în frunzele ce cad 
Ca inimi ce nu mor cu încetarea vieţii 
Şi ne promit odihna prin cântecul lor vag 
Înceţoşând îndată scânteia tinereţii.  

{ 
E inutil să sesizăm cum păsările pleacă-  
Oricum în zborul lor spre bine n-o să stea nimic…  
Pasivi, lăsăm gânditori secundele să treacă 
Bat clopote de toamnă-azi din umeri ridic…  

{ 
Însă bătrânul copac cu frunza nouă se incarcă,  
Al frunzei freamăt dulce vestea aşteptată a 
schimbării,  
Ordine nouă, suflu nou şi un gând ne cuprinde 
parcă:  
Lumea-i a noastră, noi ai lumii ca rezultat al 
căutarii.  

Nistor Mihaela Adriana, clasa a XI-a 
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Balada unei 
vieţi efemere 
 
 
 
 

Am venit pe lume având în carnea palmelor cuie. 
Lumea n-a făcut decât să mi le bată mai tare. 

(Octavian Paler) 
 

 Azi-noapte gândurile au secat mările, au 
umbrit stelele şi au uscat lacrimile. Le-am găsit abia 
dimineaţa, în lâncezeala ademenitoare a sfârşitului. 
Erau descheiate la guler şi suflau letargic pe treptele 
casei. Liniştea era pătrunsă de umezeala unei 
primăveri reci, întârziate. Mirosea a iarbă şi-a 
aşteptare. 
 Chipul din noapte zâmbea larg, privind 
vorace, până la ultima rază, dezmierdarea soarelui 
jilav. Sufletul i se ruga, cerea şi mulţumea că era 
acolo. Lutul i se topea în ochii adânci cu o plăcere 
nesfârşită. Îşi zugrăvea de pe-acum visurile, 
patimile, nostalgiile, purtându-le pe aripi 
furtunoase. Se uita în depărtare, cuprinsă de o 
inefabilă beatitudine. Nu spunea nimic. Pământul o 
remarcase de la început, întinzându-i mâinile verzi. 
Picioarele îi erau bătrâne, deşi dădeau impresia că 
sunt tinere, iar la ureche purta un fir de mac.  
 Timpul se oprise parcă preţ de o clipă, iar în 
goana sa de a recupera secundele pierdute, luase cu 
el o singură amintire, însoţită de o senzaţie de 
panică. A fost ciudat azi-noapte când lumile s-au 
ciocnit. Un spectacol fantomatic, cu fiinţe 
tulburătoare păreau a se ivi din adâncurile ce l-au 
oglindit cândva pe Faust, din Edenul care a dizolvat 
sufletul nemuritor al lui Adam. Un cântec prelung 
îşi înălţa ecourile într-un imn al agoniei, în timp ce 
întunericul muribund şi visceral o chema. Glasul 
vaporos îi purta paşii într-un gol vital, dându-i 
iluzia vieţii. Eternitatea apărea ca o himeră în ale 
cărei vene se înrădăcina veninul ce scălda în 
valurile sale crini şi lebede. Făptura din noapte, cu 
cioburi în tălpi şi praf pe gene, se zbătea în căutare 
de eliberări. Cu cărţile adunate sub braţ, cu 
pleoapele puternic strânse, zbura pe inelele lui 
Saturn, întrebându-se unde se va trezi când va 
deschide brusc ochii. A apărut însă acea mână ce nu 
sperase nicicând să existe şi ce-i prindea din cădere 
ultimele speranţe. Cu calm, începuse să i le aşeze la 
loc, neştiind poziţia lor iniţială.  
 Acum aproape întreg sufletul i-a renăscut, în 
afară de o mică parte de jos, ce nu apucase să se 
dărâme.  

 Soarele ajunsese în mijlocul cerului, poleind 
într-o frenezie ameţitoare străzile vechi. Aici, viaţa 
ardea ca o lumânare, fiecare flacără fiind adusă ca 
ofrandă lui Cronos. Lanţurile de pe porţi căzuseră 
demult, lacătele fuseseră deschise de o mână 
nevăzută, iar acoperişurile caselor vuiau a cuvinte. 
Oraşul se deşteptase dintr-o stare de epilepsie. Avea 
aceeaşi voiciune şi nerăbdare asemenea ei. 
 Fata cu ochi negri nu ştia cine e şi încotro se 
va duce, însă era sigură că aparţine unei întâmplări 
cu iz rânced. Trecutul său cunoştea mitologii 
defuncte, istorii ale unor războaie grele şi popoare 
nimicite.  
 Azi, ea trăieşte plenitudinea unui nou 
început. Te aude, te înţelege şi-ţi răspunde cu 
şoapte anume alese. Precum o copilă, îşi scrie 
dorinţele pe bolţile de mătase, iar visele şi le aşează 
în florile de mărgăritar. Emoţiile îi plutesc libere pe 
file rupte din magia poveştilor cu zâne, în timp ce 
cu surâsul cristalin descătuşează regate din doliul 
nopţii. A învăţat să prindă sunetele, culorile, 
distanţele. Acum nimic nu mai e secret. Strânge 
lumina în ochiul văduvit, iar tăcerea o pictează la 
umbra unui stejar. Se ascunde sub aripa primului 
zbor şi zâmbeşte victorioasă când vede că a câştigat 
jocul.  
 Cartea e încă deschisă la istorisiri candide şi 
copilăreşti...  
 Ea, culegătoarea de iluzii, are răsărit în 
privire, plânge cu toate culorile din lume şi se 
odihneşte apoi pe umerii ploii. De zâmbetul ei se 
prind nopţi diafane, în care cântă sub lună versuri 
cu esenţe bahice. Ochii-i sunt răspântie de drum 
unde se pierd cu realism înserări balzaciene. Ea este 
vioara, iar tinereţea sa, arcuşul. Din ea se ivesc 
treptat copila şi adolescenta, date pradă jocurilor 
vieţii.  
 I se pare că ştie toate formele lumii, dar nu 
se regăseşte în niciuna. Mâinile ei au mângâiat, au 
iubit, au lovit. La fel au făcut şi gândurile, creând 
haina perfectă a fericirii, a dependenţei şi-a 
autodistrugerii. Nici picioarele n-o mai ascultă, 
gonind departe, strivind frunze, frângând ecouri 
grele şi ude. Oraşul se striveşte pe sub tălpile ei, se 
descompune, se pierde. Fiecare răscruce, fiecare 
geamăt însingurat îi întretaie venele. Caută ceva 
sigur, masiv, de care să se sprijine, căci jocul a uitat 
regulile ancestrale. Totul duhneşte a uzură putredă, 
a mulţumire falsă... 
 Venele îi sunt îngheţate de o linişte 
insolentă. Simte permanent, în spatele său, o privire 
dezaprobatoare care o îndeamnă să se întoarcă. 
Cum de o năpădise atât de încet acest gol egoist, 
această paralizie josnică? Nu intuia nimic. Ar fi 
vrut mai degrabă să-şi urle durerea prin gâtlejul 
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scrijelit, să o izgonească din suflet. Şi-ar fi dorit să 
plângă până când lacrimile i-ar fi spintecat obrajii... 
 Îşi încâlcea zadarnic mintea în strategii 
ridicole, dar nimicitoare cu fiece gând în care se 
scufunda. Refuza să piardă, dar ştia că n-are nicio 
şansă de câştig. Jocul devenise mai mult o luptă cu 
tot ce se afla în jurul ei.  
 Ridică în cele din urmă privirea, lovindu-se 
de un zâmbet sarcastic, satisfăcut. I se citea 
plăcerea ambiguă de a zgândări o rană care nu vroia 
decât să se vindece. Nu renunţa. Vedea cum ochii 
aceia neclintiţi se prefac într-o cascadă de lumină 
triumfătoare şi, totuşi, orgoliul o împiedica să se 
retragă. Era de fapt o încăpăţânare zadarnică pe 
care o dobândise de la prinţesele părăsite de 
cavaleri. Lumea ce şi-o construise se decojea acum 
din toate temeliile, creând o imagine sălbatică.  
- În cinstea ta, fantasmă a Timpului, ce m-ai hrănit 
cu mândria şi deşertăciunea eternităţii! În cinstea ta, 
viaţă veninoasă, ce mi-ai transformat întâii fiori în 
oroarea mângâierii viperei. Şi-n cinstea ta, demon 
al iubirii, ce mi-ai purtat aşteptările în iadul 
deznădejdii!  
 Rosti acestea cu o ură sfâşietoare care îi 
lovea pomeţii obrajilor, dându-le foc. Ochii şi-i 
închisese cu furie, iar otrava oricărei vorbe i se 
prelingea în inimă, în plămâni, pe tâmple. A întors 
capul, încercând să-şi ascundă slăbiciunile ce 
tocmai i le trădase vocea tremurândă. Era deja a 
doua oară când fusese părăsită.  
- Iartă-mi delirul! Ia-mi cuvintele înghesuite pe 
marginea buzelor şi fă-le să sune aşa cum îşi doresc 
demult. Iubeşte-mi între timp tăcerea! Salvează-mă 
de arşiţa unei alte dezamăgiri şi nu mă îneca în 
furtuna lacrimilor viitoare. Caută acea privire 
adâncă şi neliniştită ce s-a oglindit în sufletul tău. 
Mă vei găsi pierdută în hieroglifele din care mi s-a 
dat aşa numita viaţă. Sau poate sunt tot acolo, unde 
ai pus tu soarele să ocrotească cicatricea cerului. 
Ultimul meu vis îşi are suflarea în palmele tale. 
Nici o dorinţă nu este vană şi nici o dorinţă nu e 
fără valoare. Găseşte-mă şi salvează-te… 

Răceanu Adelina-Mirela,, clasa a X-a,  

 

 
 
 
 

 
Farmecul zâmbetului şi al râsului 

 
,,Cine râde, trăieşte mai mult!’’ 

(Allan Pease) 
Mehrabin a constatat că o componentă 

verbală a unei conversaţii directe o reprezintă mai 
puţin de 35 la sută şi că peste 65 la sută din 
comunicare se realizează nonverbal. De aceea, am 
ales că în acest articol să vorbim despre limbajul 
zâmbetului. Un zâmbet natural produce riduri 
caracteristice în jurul ochilor; oamenii nesinceri 
zâmbesc numai cu gura. În zâmbetul de bucurie, 
muşchii din jurul ochilor se contractă, colţurile gurii 
sunt împinse în sus în timp ce în alte tipuri de râs, 
numai gura zâmbeşte. 

Cel mai remarcabil lucru la un zâmbet e că 
atunci când îi zâmbeşti cuiva, celălalt îţi întoarce 
zâmbetul, chiar dacă amândoi zâmbiţi fals. Un 
zâmbet fals de obicei este mai puternic pe o parte a 
feţei, emoţiile faciale false sunt mai pronunţate în 
partea stângă a feţei decât în partea dreaptă, pe când 
la un zâmbet adevărat ambele emisfere cerebrale 
instruiesc fiecare parte a feţei să acţioneze simetric. 

De multe ori auzim cuvântul „cheese” 
când suntem în postura de a fi fotografiaţi. V-aţi 
întrebat oare de ce tocmai acest cuvânt? Pentru că 
pronunţia acestui cuvânt trage de muşchii 
zigomatici mari, dar rezultatul este un zâmbet fals 
şi o poză care pare nesinceră. 

În viaţa de zi cu zi, am descoperit patru 
tipuri de zâmbet: 
- zâmbetul cu buzele lipite ce denotă ascunderea 
unei păreri sau o atitudine ce nu ne va fi 
împărtăşită;  
- zâmbetul strâmb exprimând sentimente opuse pe 
fiecare parte a feţei, fiind făcut intenţionat şi denotă 
sarcasm;  
- zâmbetul cu bărbia lăsată în jos fiind un gest 
elaborat, în care mandibula este lăsată, dând 
impresia că persoana este glumeaţă;  
- zâmbetul ştrengar 

Zâmbiţi tot timpul!Toată lumea se va 
întreba ce puneţi la cale.  

Ştiaţi că? Doar 15 la sută din râsetele 
noastre sunt produse de glume. Râsul are legătură 
mai degrabă cu stabilirea de relaţii. Un adult râde în 
medie de 15 ori pe zi; un preşcolar râde în medie de 
400 de ori pe zi.  

Cristina Sîrbu, clasa a XI-a 
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Exilată din 

Paradis 
 

 
 

Mântuie-mi durerea, de-a-mi fi lăsat 
comoara, pierdută în trecut! 

Răcoarea nopţii îmi cutremura trupul. 
Întunericul mă învelea într-o singurătate ameţitoare, 
şoptindu-mi pierdut printre firele de păr cuvinte 
fugare şi neîndemânatice. Şi odată cu glasul lui, un 
fior subtil îmi răspândea în sânge şi în suflet otrava 
pasiunii.  

Eram albă, parcă fără viaţă, doar ochii îmi 
ardeau ca două scântei. Aveam mâinile reci, 
pleoapele reci, obrajii reci, iar buzele uscate 
murmurau ceva indescifrabil, răscolind înlăuntrul 
meu nostalgii uitate si iubiri pierdute. Trecutul mi-
era acum în corp, respirând prin mine şi bucurându-
se ca o viperă care-şi înfige cu sălbăticie colţii în 
trupul fraged al prăzii. Eternul lunii îmi sugruma şi 
cele din urmă clipe de lumină şi de linişte. Secunde 
muribunde mă apăsau, zvârcolindu-mi fiecare parte 
ce mă întregea.  

Mă vedeam scriind, cu chipul sprijinit în 
palmă şi cu ochii orbiţi parcă de cuvinte fără noimă. 
Simţeam din ce în ce mai bine conturul stiloului în 
mâna-mi mult prea mică şi o încredere neaşteptată 
părea să mă încerce. Întreaga fiinţă vibra într-un 
vers necunoscut. O vedeam renăscând şi 
împrăştiindu-se apoi pe aripi nevăzute. Eram 
împlinită şi mai fericită ca niciodată. Aveam însă 
convingerea că mai trăisem acele emoţii cândva şi 
speram nebuneşte să nu mă fi înşelat, să nu se fi dus 
totul de râpă. Şi asta pentru că, într-adevăr, au 
existat ceasuri când, în evadările mele din realitatea 
arzătoare, eram chiar şi poetă. Cu un volum de 
Eminescu sub braţ rătăceam prin codrii verzi şi m-
aşezam vrăjită la marginea lacului. Atunci inima 
îmi scria ore întregi cu peniţe măiastre poveşti de 
iubire, eterice şi romantice. Alteori, în oftări 
ascunse şi visări la lună mă gândeam la cavalerul 
care mă va răpi într-o noapte, făcându-mă veşnic a 
lui. Îl conturam aievea din umbre şi lumini, creând 
scenarii în care mă privea şi îmi zâmbea...uneori mă 
mai rezemam chiar de braţul lui. Erau momente 
când vorbeam în acelaşi timp de tristeţe şi de 
fericire cu-un mănunchi de zâmbete suave şi 
lacrimi desprinse din gheaţă topită. Viaţa era pentru 
mine ceva poetic, ceva scăldat în serenade şi visuri 
îndrăzneţe. Cuvintele îmi permiteau să ascult glasul 
stins al trupului. Era, de fapt, un mod de a nu muri.  

Devenisem o poetă atât de neînţeleasă 
încât teiul sub care adesea mă opream să scriu a 
ars... a ars fără foc şi fără scrum. La fel s-au stins şi 
versurile mele. S-au pierdut odată cu revenirea în 
prezent. Am lăsat în urmă o lume ce cuprindea, de 
fapt o adolescentă, un vis şi o călimară... 

Răceanu Adelina-Mirela, clasa a X-a 
Imagine: Drumeţie în munţii Mehedinţiului 

 
 

Interviu cu 
natura 

 
 
 
Plutind ca o zeiţă, cu rochia sa de frunze 

vii, cu ochii înlăcrimaţi de stropi de ploaie ce stau 
să cadă, încununată de imperiala majestate a 
munţilor ce se profilează în depărtare, emanând 
supremaţia unor zei, natura mă priveşte 
impunătoare într-o mare de întuneric. Se înalţă ca o 
himeră şi îmi strânge palmele. Vreau să spun ceva 
dar vocea îmi paralizează brusc. Ochii ei lichizi mă 
cuprind în imensitatea lor şi îmi şopesc : 
- Este bine ca oamenii să îmi cunoască suferinţa. 
Parcă sunt posedaţi de propriul spirit ca de un spirit 
străin, ca de un spirit malefic. Mă renegă, mă 
neglijează, mă uită. Mă îneacă în abisul amintirii şi 
păşesc nepăsători pe covorul de flori neînsufleţite. 
- Ce ai vrea sa le transmiţi oamenilor? întreb eu, cu 
aceeaşi voce temătoare căci prezenţa ei trezea în 
mine o stare de afazie. 
- Faptul că omul se contopeşte cu mine, eu îi sunt 
indispensabilă. Fiecare act de poluare este o 
picătură de venin adăugată în cupa sacră a acestui 
leac numit frumuseţea naturii , frumuseţea mea care 
va dăinui veşnic în fiecare dintre voi dacă ştiţi cum 
să o adunaţi şi să o împărtăşiţi. 
- Ce ar trebui sa facă oamenii? continuu eu. 
- Să coboare cât mai adânc în ei înşişi, să se 
descopere, să iubească natura. Să îşi deschidă 
porţile de fier ale inimii pentru ca lumina să 
pătrundă însufleţind fiecare zâmbet, fiecare atingere 
a mea, să privească cerul imaginându-şi că dincolo 
de albastrul sau absolut se află o lume nelimitată de 
spaţiu şi timp, o lume a visului şi că din acest vis 
mă desprind şi eu : natura. 

În timp ce vorbeam cu ea, o lacrimă îi 
îmbrăţişa ochii, dar zâmbetul candid răsărea din 
spatele perdelei de stropi de ploaie. Mă 
îmbrăţişează uşor şi alunecă spre infinitul zorilor. 
Câtă durere se ascunde în spatele unei crengi rupte, 
al unui copac ucis, al unui rău înveninat... 

Despina Jderu, clasa a X-a 
Desen: Gabriela Cionoiu, clasa a IX-a 



~~◦◦~~◦◦~~RReevviissttăă  aanniivveerrssaarrăă~~◦◦~~◦◦~~  
 

 31 

 
 
 
 
Eden ascuns  
 
 
 

 
 
 
 

Viaţa mea e un roman citit de un demiurg pe o 
verandă, într-o seară caldă de mai. Timpul se 
răsfrânge în oglinzile spălate ale cuvintelor eterne, 
turnate în forme perfecte. Gândul priveşte anii, 
încovoiat de durerea zborului, de suişurile şi 
coborâşurile de pe muchia aceleiaşi file. Nu ştii 
niciodată când se termină, prin întuneric să percepi 
binele. În semiobscuritate, am simţit propria nuanţă 
de lumină, mi-am pipăit sufletul, pentru a realiza 
când începe şi când se termină povestea… 

Astfel, cu paşi nevolnici mă îndrept către 
divanul vieţii. Sunt sceptică şi încep să mă cufund 
într-o pală rătăcire. Mă simt singură, înconjurată 
doar de o umbră de cuvinte, iar durerea se strânge 
ca un lanţ în jurul gleznelor mele şi nu mă lasă să 
cunosc cenuşa solară a timpului, secunda efemeră a 
simţirii. Mi-am făurit un drum, aici, la marginea 
timpului, privind lumina înaltă a cuvintelor... în 
romanul meu avea să-şi facă apariţia „un 
personaj”,aparte un suflet sensibil. 

Îmi amintesc că l-am văzut odată sub stejarul 
din parc. Stătea solitar, aşezat pe bancă. Razele 
soarelui, căzându-i oblic pe frunte, îi făceau ochii să 
pară mult mai albaştri decât erau de obicei, dar erau 
cufundaţi într-o melancolie profundă ce îi răpise 
zâmbetul. M-am aşezat lângă el, iar cu mâinile 
tremurânde a început să scotocească într-un 
buzunar rupt al hainei. Am observat astfel, că avea 
o adâncitură scurtă între sprâncene, ce-i dădea un 
aer de gravitate. M-am hotărât, în cele din urmă, să 
rup tăcerea ce îngreuna aerul.  

- Ce căutaţi? l-am întrebat cu o urmă de ezitare.  
- Fericirea... am pierdut-o pe drumul vieţii. Toţi 

oamenii tind către fericire, însă nu toţi o concep la 
fel. Eu am trăit doar din vise, aspiraţii, speranţe. 

Umbra cuvintelor lui calde, aşternute peste 
sufletul meu, în cadenţa simfoniilor prelungite, mi-a 
provocat emoţie. Privirea sa înţeleaptă era 
îndreptată spre un loc sacru, unde cerul cheamă 
îngerii.  

- Îmi place să privesc cerul, căci Acolo sus, toţi 
suntem copii, indiferent de vârstă, dar Aici... toate 
trăirile din rai sunt pierdute, dispar în mod magic. 

Cerul este imaginea fundamentală a existenţei, 
veşnic vie, etern splendidă. El nu păstrează amintiri, 
impresii, relicve, el nu învaţă, nu îmbătrâneşte. Este 
asemenea timpului... un prezent etern, căci trecutul 
şi viitorul sunt posibile doar prin prisma 
prezentului. 

- Dar visul nu se termină atât de repede. Vraja 
persistă, trezeşte sclipiri de euforie în suflet. Timpul 
este de o generozitate supremă... ne dă ce ne-a luat 
prin amintiri.  

- Poate că nu vreau să ies din globul meu de 
cristal… sau, poate îmi este doar puţin teamă de 
ceea ce va urma? Teama de necunoscut, teama 
interioară pe care fiecare dintre noi o simte mai 
devreme sau mai târziu. Aş vrea să mă întorc la 
clipele frumoase de demult... aş fi vrut să rămân 
copil! Un suflet cald, pur… privire inocentă, 
gânduri curate. 

- Copilăria, vremea sfânta a fericirii, a fost 
dintotdeauna zugrăvită în tablouri feerice. Ca o 
rafală dulce, ea invadează filele timpului şi le 
umple de fericire, dar şi cu regretul unui vis rătăcit 
în sertarele sufletului. Crede în tine, crede în 
schimbare, crede în iubire! Găseşte-ţi scopul, 
reaminteşte-ţi visurile, luptă şi trăieşte intens! Lasă-
ţi sufletul să zburde în voie şi nu-ţi cenzura 
sentimentele, căci pentru a găsi fericirea, cel mai 
simplu este să redevenim copii. 

- Însă nu e uşor să redescoperim candoarea, 
curăţenia sufletească, pudoarea şi zâmbetul. 

- Greşeşti… în fiecare dintre noi există un 
copil. Puritatea din tine nu se va pierde niciodată, 
doar se rătăceşte uneori. 

Mi-a zâmbit şi, cu timiditate, aproape s-a 
aplecat să mă sărute pe obraz. Apoi a plecat. Nu l-
am mai văzut de atunci. În urma lui, lăsase doar 
enigmă şi parfum. Simt mirosul clipelor pline de 
esenţe fine, cuvinte dulci-amărui ce îmi gâdilă 
auzul. Mă uit aiurită la răsăritul gol, apoi o altă zi 
trece. Viaţa ne oferă cele mai frumoase momente, 
este asemenea unei scoici, iar noi suntem perla bine 
definită în cuprinsul ei divin. Însă timpul ne duce 
departe, undeva unde jocul şi iubirea se pierd, dar 
rămân veşnic întipărite în suflet. Am rămas doar eu, 
înconjurată de sâmburele dens al Tăcerii.  

Cu ochii înlăcrimaţi, privesc încă o dată spre 
azurul cerului de porţelan. Copilăria-i un tărâm 
fermecat, un basm ce apune spre seară, ca să răsare 
veşnic. El mă învăţase că dragostea o poţi întâlni 
oriunde, că adevărul absolut îl poţi atinge şi că acest 
tărâm magic, copilăria, poate fi un izvor nesecat de 
frumuseţe. Îmi voi aminti mereu de acel bătrânel, ce 
privea lumea prin ochi de copil. Era asemenea unui 
dascăl... un dascăl la marginea timpului. 

Mihaela Tătucu, clasa a VII-a 
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Vestimentaţia 

şcolară 
 
 

Rolul costumului de-a lungul timpului 
rareori şi-a alterat sensul ori scopurile, astăzi 
păstrându-şi funcţiile esenţiale: de protecţie, de 
comunicare şi funcţia estetică. În orice 
circumstanţă, omul este creator al propriei sale 
imagini, însă, de multe ori, în loc de a crea armonie 
şi plasticitate în înfăţişare, omul alege un caracter 
distructiv. Cel mai elocvent exemplu, de care mă 
lovesc zilnic, ar fi cel întâlnit în şcoli. Nu fac 
referire la una anume, ci prefer să generalizez 
întrucât consider că este o criză vestimentară 
şcolară pretutindeni. În cele ce urmează nu vreau să 
militez pentru impunerea uniformei, căci, suntem 
(vorbind în numele elevilor) o generaţie mult prea 
rebelă şi considerăm orice estompare a originalităţii 
prin adoptarea unui stil valabil pentru toţi o metodă 
drastică, uşor învechită, amintind de Epoca de aur... 
Totuşi, îi înţeleg pe cei ce văd în uniforma şcolară 
un mod de a îmblânzi „moda” din ziua din azi din 
şcoli, având în vedere multitudinea de exemple 
negative afişate, din păcate, cu mândrie nu doar de 
elevi de liceu, ci începând cu cei din gimnaziu. 
Preponderent, am să mă concentrez mai ales pe 
vestimentaţia elevelor, întrucât ea atrage 
dezaprobare şi scandalizează generaţiile în vârstă 
prin libertinismul formelor, materialelor şi 
atitudinea degajată ce o însoţeşte. 

Probabil, toţi am fost oarecum uluiţi când 
am văzut o elevă îmbrăcată nu indecent, căci, având 
în vedere libertinismul vizavi de modă comparativ 
cu secolele trecute, e inutil să folosim acest termen; 
ci mai degrabă... inadecvat. Zilele trecute am 
observat o domnişoară cu tocuri obraznic de înalte, 
prea cunoscuţii colanţi, purtaţi fără un top adecvat 
pentru a crea deja un binecunoscut clişeu 
vestimentar, accesorizată cu multe artificii fără nici 
un efect plastic de altfel, o geantă aşezată meschin 
pe un braţ îndoit. Am privit-o. Am zâmbit. Deşi e 
trist, eleva descrisă nu se simţea deloc jenată de 
imaginea pe care o afişa, ci, din contră, era destul 
de mândră. Pesemne, de ce să fie o tipă fadă, 
decentă, când poate ieşi din tipare, extravagantă, 
avangardistă? E clar că astfel de raţionament ar fi 
putut exista doar în cazul unei persoane în căutare 
de atenţie cu orice preţ, ce nu are capacitatea de a se 
evidenţia într-o mulţime în alt mod decât printr-o 
înfăţişare artificială şi grotească. Un alt exemplu ar 
fi din sfera emo-goth-scene kids (regret, nu sunt 
fană, nu fac deosebirile decât în linii mari). Tot cu o 
atitudine, însă în cazul acesta una delăsătoare, ce dă 

de înţeles caracterul nepăsător al purtătorului vizavi 
de modă, un grup de eleve mi-au atras atenţia prin 
excesul de negru folosit nu doar în costum, ci şi în 
machiaj, considerând că astfel nu le pasă de modă, 
haine, ci caută un substrat mult mai profund al 
vieţii. Însă, mă întreb, faptul că nu dai atenţiei 
modei şi alegi să te îmbraci aleatoriu, nu este 
comunicat de haine? La o adică, printr-o antimodă 
reuşeşti să fii la modă, nu? Eu chiar cred în bunul 
simţ, nu consider nesimţirea singura formă de a 
răzbate în viaţa secolului al XXI-lea, şi, mai ales, 
cred in bunul simţ al modei, ponderarea în 
vestimentaţie. E adevărat, unele adolescente tind să 
urmeze anumite exemple, unele mai benefice decât 
altele, însă ar trebui să concentreze şi să transforme 
informaţia vizuală primită în ceva adecvat vârstei şi 
situaţiei. Cum însuşi Baudelaire în „Curiozităţi 
estetice”afirmă că „Omul sfârşeşte prin a fi ceea ce 
ar vrea să fie.” moda actuală a ajuns la o etapă în 
care imaginaţia are o libertate fantstică,  iar formele 
şi materialele se înnoiesc, renasc, se reinventează, 
iar nici o tânără nu are scuză că moda nu i-a permis 
să îmbrace altceva. În modă, nu există reguli, doar 
clasic. Ceea ce ieri credeam a fi corect, azi aflăm că 
treaba stă exact invers, iar mâine, cine ştie... 

Vestimentaţia şcolară a ajuns într-un 
impas, la un moment de cotitură, în care, din 
păcate, extravaganţa afişată nu ţine de modă, 
estetic, ci mai degrabă tinde spre sfera kitsch-ului. 

Ceva neobişnuit, un ton mai aparte pot fi 
trecute cu vederea, însă, o fustă mult prea scurtă şi 
pentru zilele de vară, sau un top exagerat de 
decoltat nu ţine doar de o neglijenţă vestimentară, 
ci de bun simţ şi educaţie. Diversitatea vestimentară 
în şcoli o consider a fi esenţială dezvoltării unei 
personalităţi şi drept un exerciţiu de estetică. 
Alăturarea a două piese vestimentare nu se 
desfăşoară haotic, ci presupune un raţionament în 
prealabil, asta în cazul în care se doreşte un rezultat 
plăcut ochiului. Deşi poate părea cât se poate de 
abstract sau absurd, construirea unei imagini trebuie 
realizată cu grijă, cu o precizie arhitecturală, 
întrucât, în prezent, prima impresie contează în 
orice domeniu, la orice vârstă şi în orice 
circumstanţă. E trist să facem generaţiile mai în 
vârstă să creadă că moda actuală se rezumă la 
exagerări inutile, exhibiţionism, kitsch, sau orice 
alte lucruri îndepărtate artistic de vestimentaţia 
estetică. Aşadar, elevii ar trebui nu să se supună, ci 
să se muleze pe anumite îndrumări ale unui cod 
vestimentar adecvat, dar care să nu le restrângă 
imaginaţia ori să îi facă să se simtă constrânşi. 

Diversitatea şi originalitatea au rol de a 
sculpta personalitatea, de a o modela, de a îi oferi o 
evoluţie benefică. 

Georgiana Giuroiu, clasa a XII-a 
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El este 
Tatăl 
meu 

 
 
 
 

Nu știa de ce, cum sau ce se întâmplase… 
ci doar plângea… lacrimile i se rostogoleau uşor pe 
obraz săpând şanțuri adânci în care se putea citi 
însă o mare de durere, şi-n care se adunaseră atâtea 
întrebări… şi-atâtea întrebări… mai grele decât 
plumbul, mai arzătoare decât focul. Până atunci 
ştiuse totul, acum nu mai ştia nimic, înainte era 
conştient de prezența miracolului şi a frumosului, a 
luminii şi a puterii fericiri sale, acum înota şi se 
îneca în întuneric şi… singurătate… Căci nici 
măcar ursulețul său favorit, cel pe care îl ţinuse în 
braţe de când se ştia, cel care-i absorbise puţinele 
lacrimi pe care le vărsase, cel care-i dăduse lumina, 
bucuria, harul, fericirea… nici el nu mai era… iar 
flacăra ce-i încălzise inima se stinsese, camera sa 
perfectă acum nu mai era nici măcar imperfectă, ci 
inexistentă. Se scufunda tot mai mult şi tot mai mult 
plângea. Tot ce-şi amintea era acel zgomot 
groaznic, acea şuierare, acea zdruncinătură… apoi 
întuneric… ceva îi spărsese globul de cristal în 
care-şi ţinea fericirea… Şi acel ceva îl chema acum, 
îl striga… își auzea numele rostit de o voce… de 
mai multe voci, anulându-se şi amplificându-se pe 
ele însele în acelaşi timp. Se apropie de fereastră: 
un vacarm şi o aglomerație, o continuă alergare 
cuprinsă într-un nor de nonsens… atâta vede... atât 
şi nimic mai mult. Dar acest ceva îl atrage, îl 
cheamă să se antreneze şi el în jocul lor haotic. Nu 
ştie ce se întâmplă şi îi este frică… o frică ce-l 
cuprinde total şi se transformă în furie şi apoi în 
ură, ură pentru lumea ce-i furase lui lumea. Dar, 
deodată, din urechiuţa ursulețului pe care încă o 
mai ținea în mână, singura mărturie a fericirii sale 
de altădată, răsare un geamăt, un strigăt de ajutor, 
care, în ciuda haosului de afară, străpunge 
indiferenţa în care copilul era îngropat de ura sa din 
ce în ce… Acum, stând între două decizii, între 
două drumuri care au să-l ducă în locuri complet 
diferite, copilul simte că acel om este în nevoie, îşi 
uită furia şi pornește într-acolo. Şi-l întâlneşte. Un 
moșneag, într-un colț de stradă, într-un oraș 
necunoscut, într-o lume fără nume.Acesta îi cere 
copilului o bucată de pâine… copilul îi spune că n-
are nici măcar pentru el, omul gârbovit îi cere să 

caute în cămăruța lui că… poate va găsi. Puţin 
iritat, copilul se întoarce în odăiţa sa şi găsește pe 
jos o lumânare care, curajoasă, străpungea 
întunericul, şi o bucată de pâine. Uimit, le ia și se 
întoarce la prietenul său de ocazie… i le dăruiește 
şi-l întreabă de unde ştia de cămăruța sa, de… „Nu 
am ştiut, am crezut!”, îi răspunde bătrânul, cu un 
mic zâmbet abia perceptibil în colțul gurii… „Ştii, 
spune acesta după ce mestecă o îmbucătură din 
pâinea primită, de multe ori ni se pare că nu mai 
avem putere nici să ne mai ţinem capul sus şi 
picioarele drepte, dar dacă cineva ne cere ajutor, 
găsim puterea… o putere înzecită de a ajuta. Asta te 
face om, aşa înveţi să iubeşti… şi te aduce mai 
aproape de asta…”. Şi-i întinde copilului cea de-a 
doua urechiuţă a ursuleţului, după care dispare într-
un vârtej de lumină, sărutat de un parfum de 
miracol. 

Uluit, copilul nu înțelege… şi nici nu stă 
să înţeleagă, căci un alt strigăt de ajutor se naşte din 
urechiuţele pe care le ţine în mâinile micue… și cu 
cât se apropie de acel loc de unde venea scâncetul, 
un zgomot haotic îl cuprinde, zgomotul acelei 
maşinării care toacă dragostea, care toceşte 
speranţa, care jupoaie tot ce este om în om. 
Războiul, războiul care este pe cale să răpească alte 
două ființe, o mamă cu pruncul în brațe… dar 
copilul, cuprins de un suflu necunoscut, sare în 
apărarea lor, răpindu-i războiului prada… Şi apoi 
cade… simte ceva greu în piept, ca o izbitură… Ştie 
ce este, dar totuşi nu-l doare, nu se stinge, ci 
reînvie, inima reîncepe să bată ca şi cum acea 
bucată de plumb ce i se înfipsese acolo acţionase ca 
un întrerupător… începe să simtă că trăieşte, că 
există, că freamătă. Pruncul din brațele mamei sale, 
înainte de a dispărea într-o ploaie de lumină, scapă 
ceva din mână: sunt picioruşele, căpuţul şi corpul 
ursuleţului său, care, în piept are desenată o inimă 
mare, de un roşu aprins… o inimă ce începe să bată 
odată cu a lui. Câmpul din preajmă înverzeşte, iar el 
începe să simtă adierea caldă a vântului, în iarbă 
aude un glas şoptindu-i gingaş, adulmecă un parfum 
ireal, vede lumina soarelui aşa cum nu o mai văzuse 
niciodată, trage cu putere aer în piept şi se scufundă 
uşor în albastrul imens al cerului etern ca într-un 
vis, acel vis care plutește suspendat între realitate şi 
minune… 

Un fluturaș se așează pe o floare, are 
desenați pe aripioare doi ochi mari, albaștri, ochii 
ursulețului. Un porumbel apare de nicăieri, ia din 
mâinile copilului jucăria atotiubită, sau, mai bine 
zis, bucățelele pe care acesta le primise în mod 
fabulos, și zboară cu ele. După un moment, se 
întoarce cu ursulețul întreg. Copilul, bucuros, îl 
primește și-l strânge la piept, fericit că l-a regăsit, 
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licoarea ce-i umplea brațele de minune și inima de 
dragoste… da, sunt chiar acolo. Îl privesc… 
moșneagul ce-i ceruse ajutor, femeia cu pruncul în 
brațe, porumbelul ce-i redase fericire. Copilul l-a 
regăsit pe Dumnezeu, esența care umple conturul. 
L-a regăsit învățând-ul să iubească mai întâi 
aproapele, L-a găsit folosindu-și inocența și 
simplitatea, credința și speranța, L-a reîntâlnit după 
ce-i fusese furat de un secol prea zgomotos în 
goana lui continuă după progres, prea grăbit pentru 
a se mai opri și pentru a mai iubi. 

Și acum… copilul acesta pot fi eu, poate fi 
oricine, orice suflet care se naște cu Dumnezeu în 
brațe, care se naște iubind și fiind iubit și care este 
aruncat apoi în arenă, unde-și pierde darul prin 
ignoranța celorlalți. Eu am ales însă calea cealaltă, 
pe aceea de a nu-L pierde,  

L-am regăsit și am învățat ce este, cine 
este… Este peste tot, este veșnicul profesor care te 
poate pune mereu la încercare, niciodată prea aspru, 
întotdeauna îngăduitor… Îl redescoperi atunci când 
redescoperi că ești om… căci El este mereu acolo, 
niciodată nu pleacă, este cusut cu ață de aur în 
sufletele noastre, ale fiecăruia. Depinde doar de noi 
dacă acoperim sau lăsăm să strălucească acea 
flacără, acea sclipire pe care a pus-o, pe care a 
sădit-o în ființa noastră. Este un învățător, însăși 
viața este lumina mea în întuneric, este locul pe 
care-l numesc “acasă”. 

Când furtuna își întinde brațele, când 
noaptea își lasă vălul său negru peste fereastra mea, 
când inima începe să plângă, îi șoptesc numele iar 
toată frica dispare ca prin vis. Îi simt răsuflarea în 
inimă, parfumul în suflet și brațele care îmi 
îmbrățișează spiritul, care mă susțin și mă cară 
atunci când sunt prea slăbită pentru a merge 
singură. Iar singurul lucru pe care trebuie să-l fac 
este acela de a îndrăzni a iubi când lumea mă îmbie 
să urăsc, acela de a spera, când disperarea bate la 
ușă, acela de a crede și de a purta un zâmbet pe 
față, și-n inimă, chipul și mesajul Lui. Dumnezeu 
este un zâmbet, o floare, speranță, iubire, este o 
rază de soare, este Totul, depinde în câte lucruri Îl 
putem descoperi. 

Cuvintele înseşi… ele, trufașele care au 
puterea de a urni până și munții din loc, chiar ele se 
recunosc neputincioase și pier într-un gol imens, 
mintea nu poate să le mai cuprindă, inima să le mai 
dirijeze, căci este prea ocupată să simtă cine este 
Dumnezeu, sufletul prea absorbit, spiritul prea plin 
de El. Pe Dumnezeu nu poți să- L descrii, poți doar 
să-L simți. Dacă aș putea să-mi imprim măcar un 
fragment infim din inimă aici, pe coala de hârtie, ar 
face mai mult decât un milion de cuvinte… El este 

pentru fiecare unic și totuși același, aceeași iubire, 
aceeași grijă, astfel încât fiecare Îl simțim ca fiind 
al nostru… al nostru. Da, căci El este Tatăl meu… 
iar acum mă duc să-I mai mulțumesc încă o dată că 
trăiesc, mă duc să-L mai întreb încă o dată dacă L-
am supărat, să mă mai țină încă o dată pe genunchi, 
să se mai aplece încă o dată să-mi șoptească 
“Noapte bună”. Căci El este părintele meu. El este 
Tatăl meu!!! 

Ana-Maria Fili, clasa a IX-a 
Desen: Romina Ploscaru, clasa a IX-a 

 
 

Amintirile unui 
cititor 

 
 
Cine sunt eu? Dar tu, 

tu cine eşti? Eşti ca un pom cu mugurii aprinşi. 
Lasă-ţi ramurile să pornească! Lasă-le să meargă 
până acolo unde se vor opri. Acolo face ramura 
fruct. Alte ramuri vor încolţi şi vor pleca în sus din 
trunchiul rădăcinilor tale. 

Avem nevoie de iubire pentru a ne regăsi 
dimensiunea pierdută de libertate, pentru a ne 
întoarce la origine pentru a ne reîntoarce la origine. 
Undeva, miezul sufletului va încolţi dintr-o 
dragoste pură, din bucuria nesfârşită de a ne trezi şi 
a revedea făclia Cerului, măreţia Lumii. Cine ar fi 
crezut că sentimentele se vor transforma într-o mare 
nepăsare? Ţinem strâns în mâini o pulbere de stele, 
iar când aceasta se izbeşte de pământul reavăn se 
transformă în speranţe. Un domn sigur pe crezurile 
sale a rostit plin de mândrie: „Trebuie să căutăm 
dragostea acolo unde suntem, chiar dacă asta ne-ar 
costa ceasuri, zile, săptămâni de decepţii şi tristeţi. 
Căci, în clipa în care pornim în căutarea iubirii, şi 
ea porneşte în întâmpinarea noastră.  Şi ne 
salvează.” Am tresărit la auzirea acestor cuvinte, iar 
inima mea sensibilă vibra ca o coardă aurie a unei 
harpe desprinse din mâinile de ceară albe, ale 
îngerilor divini. Puritatea zorilor era in mine. Am 
scos caietul şi am început să umplu zecile de pagini 
cu metafore, gândind simplu: e frumos. 

Doar cuvintele ne pot apropia de eternitate 
şi de esenţa vieţii. Printre lucrurile mele cele mai de 
preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care 
nu le-am mărturisit niciodată. Doar le-am scris cu 
pasiune, le-am îmbrăcat in forme perfecte, deoarece 
lumea aleargă neîncetat după perfecţiune, pentru a-
şi potoli setea de frumos. Dar nu ştie că averea cea 
mai mare sunt cuvintele. 

Mihaela Tătucu, clasa a VII-a 
Desen: Georgiana Giuroiu, clasa a XII-a 
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Cine este 
Dumnezeu? 

 
 
 

Dumnezeu este Cel care a dat viaţă 
fiecăruia dintre noi şi autorul tuturor faptelor 
cunoscute sau necunoscute. Noi, oamenii, avem 
chipul şi asemănarea Lui. Ne-a fost dată şansa unei 
însufleţiri, de a ne bucura de toate cele făcute de 
Tatăl nostru Ceresc şi de a decide singuri calea pe 
care dorim să o urmăm. 
 El ne-a dat dreptul să trăim, să creştem şi 
să ne întemeiem o familie. Aşa că, odată cu 
naşterea şi botezul, primim un „cadou” de la 
Dumnezeu şi anume: viaţa. Este singurul care ne 
iubeşte pe toţi în mod egal, nu face diferenţe între 
cei bogaţi şi săraci, mari sau mici, frumoşi sau urâţi 
şi oferă darul sălăşluirii pe pământ, împreună cu 
toată dragostea Sa, oricărei fiinţe. 
 Astfel îl percep şi eu pe Dumnezeu, Cel 
care mi-a oferit acest cadou şi cel care continuă să 
stea cu mine pană la moarte, dar şi după. Până 
depăşesc acest prag, El îmi este un prieten căruia îi 
pot spune orice. Singurul pe care îl pot „apela” la 
orice oră din zi şi din noapte, Cel pe care mă pot 
baza că îmi este alături la un examen, dar şi Cel 
care este prezent şi fericit la aniversările mele. Cu 
alte cuvinte, sunt cea care se poate bucura de un 
Oaspete permanent în casă, dar şi în suflet. 
 După opinia mea, în viaţă există momente 
în care nu te poţi bucura de sprijinul niciunei 
persoane, atunci El este singurul care îţi este mereu 
aproape. Este o mamă îndurerată care îşi aşteaptă 
fiica pierdută şi un tată mândru de realizările fiului 
său. În orice loc al lumii te vei afla, El este familia 
pe care o porţi în suflet. Dumnezeu parcurge cu tine 
acest drum al existenţei, călăuzindu-te mereu spre 
calea cea bună. 
 El este Cel care îmi dă puterea să trec 
peste orice obstacol, este energia mea interioară, 
vocea ce îmi şopteşte, fără încetare: „Continuă! Ştiu 
că poţi!”. Este familia mea cerească şi Tatăl care 
mă aşteaptă mereu cu focul din şemineu aprins, 
dragostea lui fiind una nemărginită. Acum, că am 
crescut, îmi pot da seama cu adevărat de existenţa 
Sa, aşa cum ne este prezentată şi în Biblie, în 
Decalog sau Fericiri. Dumnezeu este Cel care „ne-a 
scos din pământul Egiptului”, dar şi din robia 
păcatului, dându-ne şansa fericirii şi libertăţii. 
 Nu voi avea niciodată problema de a mă 
teme de cineva, pentru că ştiu că Dumnezeu mă va 
ajuta mereu, indiferent de gravitatea situaţiei. Aşa 

că, mă încred în Dumnezeu cu toata fiinţa mea şi, 
dacă sufletul mi-e curat, nu mă tem de nimic. 

Silvia-Alexandra Burciu, clasa a X-a 
Imagine de la proiectul: Şcoli pentru un viitor verde 

 

Filă din jurnalul unui 
tocilar 

 

Ora 5:30 - M-am trezit cam târziu azi... la naiba! 
Mai sunt 6 ore jumate până intru la şcoală! nu mai 
am răbdare! Mai bine mă apuc de învăţat. Încă mai 
am ochii umflaţi de aseară, am învăţat 6 lecţii pe de 
rost, dar parcă nu le ştiu îndeajuns de bine... 
Ora 11:00 - Plec spre şcoală. Ajung în staţie şi 
învăţ ultima lecţie 
Ora 11:10 - Vine tramvaiul. E prea aglomerat şi nu 
am unde să învăţ! God hates me! 
Ora 11:30 - Am ajuns la şcoală cu 30 de minute 
mai devreme. Yuppy, mai am timp să învăţ ultima 
lecţie!! 
Ora 12:00: Profa intră în clasă. O rog să mă 
asculte; ea mă refuză, spune că deja am 6 note de 
10. God hates me again! Eu insist; profa mă dă 
afară spunându-mi să ies de la ora ei. 
Ora 12:15 - Ies pe coridor; mă duc la toaletă şi îmi 
învăţ pentru ora următoare 
Ora 13:00 - Mă opresc puţin din învăţat şi gândesc 
cu voce tare că mi-aş dori să mă transfer la un liceu 
unde să am mai multă concurenţă. 
Ora 15:00 - Am luat trei note de 10 azi! Învăţ de 
fericire. 
Ora 16:00 - Plec acasă. Ajung în camera mea şi o 
văd pe sor'mea învăţând. Hop! Mi-a luat-o înainte! 
Mă apuc să învăţ din greu ca să o prind din urmă. 
Ora 18:00 - Sor'mea mă priveşte cu dispreţ şi îmi 
spune că sunt un tocilar penibil şi un redus mintal. 
Muahahahah: Ştiam că o să cedeze! 
Ora 18:30 - Mama mă cheamă la masă. În timp ce 
mănânc învăţ pentru a doua zi. Ea îmi spune să las 
naibii caietul ală că oricum sunt un idiot. Reflectez 
asupra cuvintelor ei şi îmi dau seama că pierd prea 
mult timp la masă... în timpul ăsta aş putea învăţa. 
Plec, iar tata strigă în urma mea. 
Ora 19:00 - Mă pun în faţa calculatorului. Până se 
deschide calculatorul învăţ. Intru pe mess... toţi mi-
au dat ignore... 
Ora 19:15 - E târziu... mă pun să dorm, dar mă 
macină gândul că mâine nu voi avea timp să învăţ. 
Mâine mă trezesc cu o oră mai devreme să 
recuperez. 
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Iubirea 
 

 
 
 
 

Acest sentiment primordial care este 
iubirea, s-a născut odată cu lumea. Oamenii au 
apărut din iubire şi pentru iubire. În acest labirint 
imens, care este timpul ce generează viaţa, 
dragostea se transformă in trepte urcate şi coborâte 
neîncetat.  

Iubirea este ca un val, te face să nu mai fii 
stăpân pe tine, ai un alt stăpân, nu mai eşti tu. 
Presupune o reciprocitate de sentimente, o 
certitudine a plăcerilor pe care nimeni şi nimic nu o 
poate afecta. Este un templu al tuturor, un lăcaş 
care aşteaptă un abur de dorinţă, este un drum pavat 
spre eternitate, un drum care presupune 
compromisuri, care uneori depăşesc puterea de 
înţelegere.  

Omul este şi poate fi privit ca o entitate un 
tot unitar. Dar este şi trebuie să fie privit şi ca un 
punct de intersecţie a multiplor şi diverselor serii de 
relaţii şi interacţiuni. Dar iubirea cuprinde şi 
dezamăgiri dintre care unele au un impact asupra 
întregii vieţi. 

Se remarcă astfel că marii scriitori au 
abordat tema iubirii din diferite unghiuri cu 
rezultate de o imensă importanţă pentru literatura 
autohtonă. Faptul că iubirea i-a atras dintotdeauna 
pe autori este natural, căci iubirea este, poate, cea 
mai vastă sursă de inspiraţie prin faptul că este o 
experienţă unică pentru fiecare in parte şi poate fi 
privită sub nenumărate aspecte.  

Iubirea este în suflet, iar în gând-realitatea, 
pentru că iubirea este una, şi realitatea e alta. Dar se 
susţin reciproc. Când e greu în iubire, te refugiezi în 
realitate, când ţi-e greu in realitate te refugiezi în 
iubire. Poate, de aceea, omului i s-a dat un singur 
trup, să nu mai alerge atât. 

Iubirea este o temă inepuizabilă şi oricât s-
ar scrie despre iubire, mai rămân multe de scris  
Shakespeare găsea iubirea ca fiind «o deşertăciune 
grea», «voioasă jale», dar privind prin fereastra 
realităţii, iubirea este un rău necesar omenirii, ce 
poate fi asemănată cu un fluviu la care avem acces 
cu toţii.  

Sîrbu Raluca Isabela, clasa a XI-a 
Desen: Gabriela Cionoiu, clasa a IX-a 

Eseu despre iubire 
 
 A iubi este însăşi legea vieţii, fără iubire omul 
nu ar mai putea trăi, iar iubirea nu ar mai exista în 
om. Este una dintre acţiunile sublime  pe care o 
poate realiza o fiinţa umana şi o poate transmite 
necondiţionat, tuturor persoanelor dragi ce ne 
înconjoară.  
 Iubirea, probabil, este unicul sentiment care se 
poate demonstra prin mai multe mijloace: fie 
vorbită, fie înţeleasă, fie dăruită, iar orice mijloc am 
folosi pentru a ne dezvălui acest sentiment înălţător, 
ea va fi mereu primită cu aceeaşi trăire expresivă a 
emoţiei alături de care a fost dăruită.  
 Dacă vorbim cu dragoste, cuvintele noastre 
vor căpăta o forţă neînchipuit de mare.  
 Dacă vom trăi cu dragoste în suflet, cursul 
vieţii noastre va fi mult mai profund şi mai 
armonios. Sentimentele care se clădesc prin iubire 
vor fi mai luminoase decât razele soarelui şi mai 
pătrunzătoare decât orice altă trăire prezentă în 
trupul omenesc. Doar prin iubire simţi în tine 
adâncurile reci, fierbinţi, întunecoase, luminile 
stăruitoare ale întregului, umbrele formelor elevate 
şi neastâmpărul strident al infinitului. Toate acestea 
apar atunci când iubirea este prezentă în fiinţa 
noastră, iar a iubi înseamnă să trăieşti cu adevărat 
viaţa celuilalt.  
 Să uiţi de tine şi să te dăruieşti cu totul 
celuilalt fără a aştepta vreodată ceva în schimb 
dezvăluie iubirea adevărată, care te înalţă şi te 
purifică, de tot ceea ce este murdar şi meschin în 
lumea aceasta. Iubirea este şi va fi, acea amintire 
plăcută, care îţi rămâne pentru întreaga viaţă. 
 Este singurul lucru frumos din această lume şi 
chiar dacă uneori pare a fi nedreaptă şi ne face să 
suferim, vom fi pretutindeni fericiţi, că am avut 
ocazia să iubim, vom fi fericiţi că pentru o clipă era 
totul pentru noi. Însa, uneori iubirea a ajuns o armă 
în mâinile unora şi o victimă în palmele altora. 
 De cele mai multe ori avem tendinţa de a-i 
schimba sensul şi greşim, deoarece atunci când nu 
mai suntem demni de ea, o pierdem treptat, precum 
o floare care se ofileşte. Trebuie să avem curajul să 
ne deschidem sufletul atunci când simţim şi să dăm 
viaţă sentimentelor care nutresc în sufletele noastre, 
fie pentru cineva sau ceva anume, fie din pură 
iubire pentru tot ceea ce ne înconjoară şi în acelaşi 
timp ne face să ne simţim mai împliniţi şi fericiţi cu 
noi înşine.  

O simplă privire şi un zâmbet inocent pot 
dărui un templu de iubire celui de lângă noi, atunci 
când radiem de fericire, astfel încât iubirea capătă 
trup şi suflet în ochii celorlalţi.  

Mădălina Dîrlă, clasa a XI-a 
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Plouă… 

 
S-au spart nori negri pe ceruri, 
Ploaia spală lumea grea 
Şi e privită-n multe feluri 
De toţi cei din lumea mea. 
 
Picură stropi vii în aer 
Pe asfaltul ars de soare, 
Şterg conştinţa de păcate, 
Şterg obrazul de sudoare... 
 
Plouă după o zi lungă, 
Truda lumii-n ploi se pierde; 
Sfântă-i apa ce-o s-ajungă 
Şi-o să şteargă din durere. 

Adriana Nistor, clasa a XI-a 
 

Indiferenţa 
 
Indiferenţa… 
Doare… mai mult ca orice.  
Un zâmbet 
Mă face să zbor 
Un sărut 
M-ar face să mor 
O şoaptă  
Îmi dă fiori 
O privire  
Mă face să înroşesc 
Că trăieşti pentru mine 
Da…  
Visele nu mi se potrivesc.  
Mă trezesc 
Şi simt…  
Durere, viaţa 
Şi adevăr 
Şi mai presus de orice 
Linişte…  
O linişte apăsătoare…  
O linişte sinistră…  
In  viaţa mea…  
Indiferenţa…  
In viaţa mea…  
Singurătatea…  

Roxana Grădinaru, clasa a X-a 
 

Vise 
 

Stele strălucitoare se văd pe cerul întunecat 
Lumini fermecate care s-au înecat 
În speranţe, dorinţi şi vise 
Care sunt cu greu atinse 
De crudă realitate … 

Oana Zaharia, clasa a VIII–a 

Din culisele redacţiei 
 

Aşa cum pentru a face un lucru bun este 
nevoie de multă muncă, pentru acest proiect am 
depus multe eforturi şi am investit sentimente în 
fiecare articol scris. Datorită oamenilor care ne-au 
susţinut, cum ar fi domnul director Aurel Lupu, 
doamna directoare Carmen Bărbulescu, doamna 
consilier educativ Mirela Ciurel, doamnele 
profesoare de limba română Camelia Genovu, Nelia 
Copilu, Magelona Petrescu şi Arbănaş Ofelia şi 
încă mulţi alţi profesori am putut finaliza acest 
proiect. Un sprijin am obţinut şi de la profesorii de 
matematică domnul Daniel Stretcu şi doamna 
profesoară Rodica Popescu care, alături de 
profesorii de limba română, au încurajat elevii să 
participe cu articole pentru revista şcolii şi în 
plus… ne-au făcut şi o mare surpriză: au luat 
legătura cu foşti elevi ai liceului şi le-au „smuls” 
câteva cuvinte. Suntem siguri că aţi fost curioşi 
cum văd acum viaţa şi ce experienţe au avut în liceu 
predecesorii noştri! Promitem că în următoarele 
numere ale revistei vă veţi mai întâlni cu astfel de 
surprize plăcute. 

Aţi citit articolele scrise de Ana-Maria Fili 
şi Alexandra Burciu? Ele ne-au ajuns la redacţie 
prin intermediul doamnei profesoare Iuliana Firi şi 
suntem siguri că v-au plăcut! 

E imposibil să nu fi remarcat imagini din 
diferitele activităţi ale elevilor din liceul nostru, 
desene… ghiciţi cine ne-a ajutat cu ele? Pentru 
majoritatea nu este o surpriză: numele domnului 
profesor Dumitru Gingu e pe buzele tuturor atunci 
când se filmează cum se desfăşoară o activitate în 
rândul elevilor. Cineva ne-a dat o mână de ajutor la 
strângerea rezultatelor şcolare. Ştiţi despre cine e 
vorba! Doamna informatician a liceului, Lorena 
Vîlcea, a răspuns prezent atunci când am apelat-o 
să ne ajute. 
 Şi nu în ultimul rând o amintim pe doamna 
profesor Mihaela Roman care ne-a supravegheat 
îndeaproape la tehnoredactarea revistei. Credeţi că 
am fost numai noi, cei 4 din caseta redacţiei? Nu!!! 
I-am avut alături de noi în fiecare zi pe Tiberiu 
Andreca, Raoul Boştină, Bianca Chelu şi Mihaela 
Sprîncenu… care dezinteresaţi, au vrut să ne ajute.  
 La anul vom fi mai buni! Veţi vedea o 
calitate mai bună a revistei şi veţi găsi multe lucruri 
interesante. Vă promitem! 

Redacția 
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