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CREAṬII LITERARE  

O ploaie de vară 
Auraṣ Andreea, clasa a IX-a P 

Profesor îndrumător: Ioana Dumitrescu 
 
 

Adolescența, copilă visătoare și fără căpătâi... Viață rebelă condusă de dorința inimii ca 
o ploaie torențială de vară. O ploaie caldă, plină de sentimente și aducătoare de bucurii. 

Adesea, ploaia de vară este asemănată cu iubirea, fenomen ce aduce bogăție materială 
și, în special, sufletească. Pentru noi, adolescenții, o nouă experiență, un cadru propice de... 
împlinire sufletească... căci sentimentul unei inimi copile este cel mai curat adevăr. 

Ploaia este rebelă, își pune amprenta pe tot ceea ce întâlnește în cale. Mintea noastră 
zburdă, nu cunoaște imposibilul sau... nu vrea să-l cunoască. Îndrăznim să atingem cea mai 
înaltă culme, așa cum o ploaie timidă, blândă, dar hotărâtă ne atinge pielea și spiritul, vrând să 
simtă experiența unei zile de vară. 

Adolescenții sunt niște copii, iar acești copii caută fericirea în lucruri simple, lucruri, pe 
care, deznădăjduiți, adulții le-au îngropat în griji și responsabilități. 

Priviți tinerii îndrăgostiți de viață, care așteaptă cu brațele deschise sărutul ploii și saltă 
dorința de a elibera toată ființa lor. 

Un câmp de flori, o adolescentă ce lasă totul în urmă, timiditatea și prejudecățile și 
îmbrățișează picăturile reci binecuvântate de la Dumnezeu, căci ea însăși este o binecuvântare 
de la Dumnezeu. 

De ce doi îndrăgostiți găsesc în acest fenomen un moment propice al dragostei lor? 
Răspunsul se află chiar în diamantele scăldate de lumină, în stropii ce ating pământul fierbinte și 
ridică văluri de negură în jur. E un peisaj mistic și totuși, atât de real. Ploaia este un martor al 
sentimentelor celor doi și, pentru o clipă, nu există altcineva în Univers, în afară de ei doi. 

Cu toate că atitudinile și raționamentele noastre caută cu precădere logicul, nu-i poți 
porunci inimii să nu viseze. Așa cum nu-i poți poruncii minții să zburde. Ar trebui să fim ca 
ploaia și să credem în visele noastre, în idealuri și sentimente. 

Într-o lume crudă și plină de prejudecăți, sufletul adolescentului rămâne nestrăbătut și 
netemător, așa cum o ploaie torențială de vară își face simțită prezența pe trotoarele străzilor 
prăfuite și însetate. 
 

 

 

 

 

 

 



Societatea-ciment 

 
  Soare Diana, clasa a X-a GE 

Profesor îndrumător:  Preda Nicoleta   

 ,,Literra scripta manet, volat irrevocabile verbum” 

                            (,,Litera scrisă dăinuie, cuvântul zboară irevocabil”) 

 
Mărșăluiți, cete de sclavi,  

 Desculți, pe cimentul steril  

 Ce v-a intrat și-n suflet.  

 Murdari de colb,  

 Cu mintea scorojită  

 Furați firimituri de pâine  

 Și le mâncați ascunși.  

 Unde-ați plecat   

 Cu frunțile goale?  

  Căutați pământ jilav  

 Să vă trântiți în genunchi,  

 Să vă rugați  

 Să vă coboare pruncul,  

 Dar asinii vin neînsoțiți,  

 Târându-se răniți  

 În vestirea morții.  

 Doar patimile voastre   

 Ne strivesc spinările,   

 Căci voi sunteți cei   

 Care ne-au uscat de sevă  

 Și ne-au vândut intunericului 

 Cerul încercănat  

 Ne plânge pulberi de cenușă.  
 

Te-ntorci… 

 
 Te-ntorci la mine și-n  pumnii tăi  

 Ții strâns în negura tăcerii  

 Sfârșitul meu de mult întârziat.  

 Deschide-ți palmele și suflă-ncet  

 Să îi lași morții ultimul sărut  

 Când tu însetat de dor vei vrea  

 Să-mi mângâi trupul și să-l ierți  

 Și când îmi stai-garoafă-n brațe  

 Căldura ta-mi va sta pe gene  

 Și-o să le-nmoaie în somnul greu  

 Adormi în mine, adorm și eu.. 



 

              * 

În camera cu jar încins  

 În care m-aruncai în noapte  

 Miroase-acum a moarte și a fum.  

 Aerul uscat înfundă azi  

 O amintire surdă  

 Pe care pereții pătați de dor  

 O proiectau în ochii-ți lugubri,  

 Acum- fără de scântei.  

 Am rămas doar eu aici,  

 Și umbrele-au plecat,  

 Am rămas doar eu,  

 Arzând mocnit în așteptarea ta,  

 Blestemată fantomă a iubirii. 
 

Vanitas 

 
 Ai fost mereu numai al tău,  

 Sufletul nebun, prins între veacuri,  

 Prin gânduri negre te-ai pierdut  

 Și-ai rătăcit mâhnit prin ploaie  

 Numai la ei n-ai zăbovit  

 n-ai vrut să-i știi  

 n-ai vrut să-i vezi,  

 așa cum nu am vrut nici eu..  

   

 Acum bolnav de friguri și nesomn,  

 Îți lepezi pielea de martir,  

 Și în suflarea nopții reci ai vrea  

 Să-mi sfâșii trupul cu fiori  

 Iar în delirul cărnii fragede  

 Să-mi smulgi un strigăt condamnat  

 Să-mi săruți vina apăsat,  

 Vina de-a fi fost numai a ta   

 Când Tu vei fi mereu numai al tău.. 
 

Ieri, azi, mâine 

 
Ieri-tristețe, nepăsare  

 Azi- anost destin înec  

 Mâine fără de suflare  

 Obscur suflet, te reneg  

   



 Zbiară tot ce ești în mine  

 Nu mai știu să-mi fiu stăpân  

 Ia-mă, îndrumă-mă spre ține  

 În adâncul tău rămân. 
 

 
Oh, dragoste! Ce înseamnă să iubești? 

 

Mihai Sergiu Ştefan, clasa a XI-a MIEG 

Profesor îndrumător: Popescu Graṭiana 

 

 Amarul se vărsa printre lacrimi precum sângele țâșnește din răni; singura diferență o face 

nuanța de superficialitate. Pe când o tăietură tinde să se vindece, sufletul, pe de altă parte, e 

înzestrat cu abilitatea extraordinară de a se automutila. Cei mai înțelepți lasă de înțeles că, fără a 

cunoaște suferința, nu putem fi fericiți. Dar nimeni, niciodată, nu va trăda natura acestei 

nefericiri despre care veșnic se vorbeṣte. Iar dintre toate elementele existente ce aduc cu sine 

suferință, cel mai periculos dintre ele este, paradoxal, dragostea. Este, probabil, singura capabilă 

să sintetizeze un ocean infinit de sentimente, unul mai diferit ca altul. E suficient ca o dată să-ți 

înmoi buzele în această poțiune, şi pe veci poţi fi subjugat de tăria ei.  

Nu voi minţi, este cu adevărat fantasmagoric când eşti lovit din plin de aceste trăiri, atâta 

timp cât le împărtășești cu cineva. Iubirea are două focare, niciodată nu poţi supraviețui naturii ei 

haotice de unul singur. Iar când ai găsit acea persoană, e ca şi cum ai găsit piesa lipsă dintr-un 

puzzle. Totul capătă un nou sens, iar dragostea se manifestă în forma ei adevărată. Dar ce se 

întâmplă când, după tot efortul depus, devii un pericol real pentru jumătatea ta? Ai putea oare 

săvârși sacrificiul necesar?  

Bănuiesc că asta înseamnă să iubești cu adevărat pe cineva; să fii pregătit ca în orice 

moment să nu mai fii în centrul Universului şi să-ţi întâmpini moartea cu zâmbetul pe buze. Nu 

pot spune că este o alegere întocmai pe placul meu. Cu toții apreciem acel moment când ne 

întâlnim cu adevărat jumătatea. Dar nu toți știu cum e să lași totul de bună voie, milioane de stele 

–visuri, aspirații, sentimente– ce constituie pavajul unei căi strălucitoare, care, în fond, reprezintă 

viitorul vostru. Iar în momentul în care, pur şi simplu, alegi să-ţi închizi ochii, totul se spulberă, 

iar pe măsură ce fiecare cărămidă începe să cadă, o parte din sufletul tău e sfâșiată proporțional. 

Şi numai câte pietre aveau să cadă! Şi cât să fi fost sufletul de mare, tot nu avea să facă faţă.  

Testul final pentru orice romanță este să fii pregătit să renunți la ea. 
 

 

 

 

 



Lest we die 

 

Alex Mehedinti, clasa a XI-a GE 

Profesor îndrumător: Spătaru Irina 

Lest we die, this final rest 

Marks the ending of our quest. 

With as little fanfare, quaint, 

The walls are painted with red paint. 

The tipping point is now at hand, 

This is it, ‘tis our last stand, 

Instincts fully in command, 

Flesh that hears the blade’s demand. 

 

Am I mad? Are we just lost? 

In our veins there lies but frost; 

Fool I was, to think I should 

Cheat death like a hero could. 

I’m a villain, as I know, 

Why I tried to save them so 

I forget, my heart beats slow 

Bared by time my bones will show. 

Noapte de vară 

Profesor Claudia Ştefan 

Baia de greieri de-afară—Doamne, ce mişto!-- 

Te scaldă-n mareea de cri-cri-uri zăpăcite, transparente, 

Bulimice si concludente. 

 Doar voi cerşiţi lumina lunii cadou  

Ca sa şoptească dâre de fistic pe perete. 

Cearcănul tristeţilor tale  

fumează –al gândului tablou 

în intunericu-ţi nepregatit şi moale,  

 spărgându-se-n baia de greieri de vară 

Care se sâmbureşte afară 

ca să brodeze leapşa pe tricoul tău 

Doamne, ce misto! 

Ce bine e să n-ai papuci 

şi s-o apuci  

prin baia de greieri de-afară 

razna, alene,  

şi trăind impertinent 

libertatea de moment. 

doamne, ce mişto!                                  



 

                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
Eine Schule neben dem Strand, an der man viel singt und tanzt, blaue Zuckerwatte isst und 

seine Fächer ganz frei wählen kann. Hier könnt ihr lesen, was PASCH-
Schülerinnen und -Schüler über  ihre Traumschule schreiben.  
 Meine Traumschule muss modern sein. Es muss viele Schülerinnen und 
Schüler geben. Jeden Tag können die Schüler viele Aktivitäten machen. 
Aber an der Schule gibt es keine Prüfung. Jeden Tag essen wir 
Schokolade.  
Anuja, Muktangan High School / Muktangan Jr. College, Indien 
 

 
Meine Traumschule ist eine moderne Schule mit viel Musik. Meine Traumschule 
sollte nicht so groß sein, sondern für 350 Schüler! Und die Schule muss ihre 
eigene Schulkantine haben! Meine Traumschule sollte Schülern viel Spaß 
machen, nicht langweilig sein.  
Pepi, Schule für Tourismus, Gastgewerbe und Handel in Kroatien 
 

 
Meine Traumschule muss eine Ganztagsschule sein! Sie muss auch gemischt sein: 
für Mädchen und Jungen. Und die Schüler sollen keine Uniform tragen. Man muss 
nur lernen, was man will. Ich meine wenn du zum Beispiel ein Arzt sein willst, 
dann lernst du nur Bio – und keine Fächer, die nichts mit Bio zu tun haben.  
KitO, Precious Blood Secondary School, Riruta, Kenia 
 

Meine Traumschule 
Materialien für den Unterricht  

Meine Traumschule: Ich liebe meine Schule, aber wir können besser und glücklicher sein. In 
meiner Traumschule kann ich alle Tage spielen und Spaß haben. Ich will meine Schule 

  

http://community.pasch-net.de/schueler/userprofile.php?uid=3580
http://community.pasch-net.de/schueler/userprofile.php?uid=4825
http://community.pasch-net.de/schueler/userprofile.php?uid=2503
http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/unt/sua/de3342651.htm
http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/unt/sua/de3342651.htm


neben dem Strand haben. Dann können wir im Meer schwimmen. Der Direktor soll Tiere in 
die Schule bringen, dann haben wir einen Zoo mit vielen Tiere und Pflanzen. Um 9:30 sollen 
alle Schüler und Lehrer in der Schule ein Lied singen, tanzen und lachen. Alle Schüler können 
in einem großen, grünen und schönen Garten spazieren gehen und die Bäume haben Häuser, 
wo wir schlafen können. Die Treppen sollen alle automatisch sein. Ich will im Klassenzimmer 
drei bequeme und große Sessel und gestreifte Stühle haben. Und ich will in der Schule immer 
große und bequeme Schuhe anziehen. Der Lehrer soll für mich jeden Morgen einen Apfel 
mitbringen.  
Aidee, Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara (UDG), 
Mexiko 
 
 
Es ist egal, wie groß oder klein meine Traumschule ist. Sie muss gute Lehrer haben, und sollte 
ruhige Plätze haben, wo ich lesen kann. Ich möchte viele Sprachen lernen und bildende und 
visuelle Kunst. Am Kiosk kann man blaue Zuckerwatte und Spinat-Creme kaufen.  
Bere, Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara  
(UDG), Mexiko 
 
Meine Traumschule ist eine Schule für Musik, wo wir Fächer haben wie Singen und Tanzen 

und verschiedene Instrumente spielen. In meinem Traum ist diese Schule groß 
und da gehen nur Schüler hin, die professionelle Musiker werden möchten. 
Leider ist das nur mein Traum!!  
Ivana_lustig, Schule für Tourismus, Gastgewerbe und Handel in Kroatien 
 
 

Meine Traumschule beginnt am Nachmittag und dauert nur drei Stunden, von 14:00 Uhr bis 
17:00 Uhr. Die Schule ist nicht sehr groß, aber sehr modern, zum Beispiel gibt es ein kleines 
Kino. In der Schule kann man alle Fächer lernen. Aber Biologie ist verboten!! Es gibt nur einen 
Lehrer pro Klasse, und er oder sie muss sympathisch und geduldig sein. UrsulaRS, IIBL Liceo 
Pascoli, Florenz, Italien 

 
Hallo an alle! Ich heiße Wlad! Ich komme aus Kasachstan und lebe in 
Kokschetau. Ich lerne am Gymnasium Nr. 5 „Tandau“! Das ist die beste 
Schule in unserer Stadt! Unser Gymnasium ist nicht so groß, aber sooo 
schön! Wir haben einen Hörsaal, zwei Turnhallen, große Esszimmer. Wir 
haben einen Raum für Deutsch. Die Technik kauften wir mit Hilfe von 

PASCH. Unsere Lehrer sind sehr lustig und klug! Also, welcome to Tandau – Herzlich 
willkommen!  
wlad_kargapolov, Gymnasium Nr. 5 „Tandau“, Kasachstan 
 

 

http://community.pasch-net.de/schueler/userprofile.php?uid=5812
http://community.pasch-net.de/schueler/userprofile.php?uid=5813
http://community.pasch-net.de/schueler/userprofile.php?uid=1558
http://community.pasch-net.de/schueler/userprofile.php?uid=5844
http://community.pasch-net.de/schueler/userprofile.php?uid=5844


 

 

Meine Traumschule sieht wie ein Schloβ aus, aber verfügt über moderne Ausstattung. Der 

Stundenplan ist flexibel und die Schüler können nur ihre Lieblingsfächer lernen, wenn sie 

wollen. Jede Schüler erfreut eigenes Laptop.  Alle Lehrer sind sympatisch, nachsichtig, witzig  

und hilfsbereit. In meiner Traumschule gibt es immer eine angenehme Stimmung.  

 Dogaru Andreea 

XI  GE 

 

 

 

Meine Traumschule ist ein Platz des Verstaendnis, die wirklich zum besten Interesse des 

Schuelers gefuehrt wird. Sie sollte ausserdem ein flexibles Programm haben und die Schueler 

koennen allein die Auswahlfaecher waehlen. Natuerlich sind alle Professoren meiner 

Traumschule sehr nett, verstaendnisvoll sein und die Schueler sehr kooperativ. Die neuesten 

Ausstattungen sollen nicht aus meiner Traumschule fehlen. Ah, ich habe vergessen! In meiner 

Schule werden nur Schueler angenommen, die sich wirklich zu lernen wuenschen. 

Mehedinti Alexandru 

XI  GE                              

 

 

 

 

Verrückte Anzeigen 

 



 

*Ich verkaufe ein Bettchen für  Kinder aus Eisen.        

   

 

                                                                                                                                   *Junge,22 

Jahre alt, treibe Boxen, eine sehr gute finanzielle Lage, groβe Häusern mit      

zwei Stöcken und ein Sportauto BMW, ich will nur mich loben. 

 

 

*In die Italienische Zietschrift “Gastronomie” wird den nächsten Artikel veröffentlicht: 

“Junge Frau, Angestellte, eine gute Reiterin, spielt Tennis und  mag Bungee-springen, kann 

Auto fahren und ist sehr kultiviert, sucht für Heirat einen Jungen-sympatisch, der gut zu 

kochen hann. 

   

  



Fragt Fritzchens Lehrer Fritzchen: „Wie hoch schätzt du ist die Schule?"„1,60 m." „Wie 

kommst du darauf?" „Ich bin 1,50 m und die Schule steht mir bis zum Hals." 

Lehrer: „Anton, nenn mir bitte eine Eigenschaft des Wassers!" Anton: „Wenn ich mich 

wasche, wird es schwarz. 

 

               

 

 

 

 

  



Un gând pentru tine 

Profesor Claudia Ştefan 

Scoiceşti naiv  

şi nici nu-mi vine-a crede 

Ca lumea te mai poate, 

Deşi nu te vede. 

Esti succesivă 

Dar nici ca-ţi pasă 

Cand dai dintr-una –ntr-alta, 

Mai frumoasă… 

Eşti aşa de tralala spumoasă 

c-a mea gură apă-mi lasă. 

Aş fi vrut sa fiu asa 

Mare ca o acuarea 

Ageamie-n mahala 

Tipatoare, mahmuzea  

si a dracului de rea 

Sa fur ochii dumneata 

Cei haihui si tralala. 

Inima nu pot, ca-i grea… 

 

 

După examene 
Profesor Claudia Ştefan 

 
Gară, mucuri de ţigară. Luat slava cu 7, cinstit cu kebab. E soare, stau turceşte lângă linia 

ferată şi vreau în tabăra studenţească c-un dor de ducă numa’ al meu. Îs soioasa. Serios de 

soioasă. Cu cine să mă joc? Cu ce umplu eu trei sferturi de oră? Un dulău puturos mă amuşină, 

ma simte coleg de breaslă fără o leţcaie de mâncare-n buzunar şi mă tratrează cu un sictir 

uman.Aferim! 

Iată un gentleman galben care-şi poartă febra în lesă pe sub nasurile tuturor. E radu. 

Lângă el, o domnişoară pogany cu ţigară şi cizme bărbăteşti lungi până la semnalizatoarele 

feroviare. Mă târcoleşte curiozitatea, dar bag nasu’ în cartea din faţă ca o telectuală de pension ce 

mă aflu. 

Breban, “Pândă şi seducţie:”Eram teribil de singur sau… mă simţeam astfel. Poate nu 

eram obiectiv, dar nu aveam nici un chef de asta. Voi fi înfiorător de obiectiv după moarte, ca sa-

l parafrazez pe mercutio, prietenul lui romeo. Mă simţeam singur, şi cum altfel puteam să mă 

simt în acea zi de iarnă decolorată, incertă, agresivă. De altfel, nu eram nenorocit decât pe 

jumătate, profitam, ca să zic asa, de singurătatea mea. Aş fi putut, evident, da oricând un telefon, 

dar îmi respectam singurătatea: nu voiam să o prostituez cu oricine. Era o singurătate pentru care 

luptasem din greu, era o singurătate pentru care făcusem sacrificii.”Hi, hi, ţuca-te-aş! 

Şi la pagina 105:”Minciuna se ascunde totdeauna în generalităţti, adevărul înseamnă 

nuanţă”. Mda.Uite ce frumos.”Adevărul înseamnă nuanţă”Şi dacă nuanţa asta pândeşte să-ţi 

înfigă cuţitul mai nuanţat în rană, ce faci?Fugi? Cât adevăr e indicat să suportăm zilnic?Îmi 



feresc privirile, îmi tuflesc fesul şi arunc priviri furişe către cizmele feroviare.Fumează.Sprijinite 

de peretele iertător şi scorojit.Nu par a avea probleme cu adevărul zilnic.Aaaa, o unda de sarcasm 

detectam,depistam, hai mai bine înapoi la Breban al nostru bir cu fugiţii dam. 

Bătrâna Sassu, pagina 95:”Privilegiul este o proprietate, ideea este o posesiune. Mulţi 

bătrâni sunt tocmai de aceea bătrâni pentru că pretind mereu privilegii.” 

Mă uit în jur şi-i văd pe toţi  îmbătrâniţi de parcă Breban  ieşise ca un duh din carte şi îi 

atinsese cu vorbe magice.Oameni înlanţuiţi, diagnosticam ,desigur, atotştiitoare. 

Trăiau şi, sub aparenta lor nemulţumire, erau de fapt mulţumiţi. Cine e de fapt 

nemulţumit, ucide sau se ucide. Nu atât din frică de singurătate, cât din oroare de tristeţe. Din 

oroare de umilinţă. Din oroarea de a fi victimă. 

Cizmele mele feroviare râdeau acum, înconjurate de anturaj 

Eram asadar singură împotriva râsului tuturor care gâlgâia peste tot. Ţigările ardeau. 

Ceţuieşti in cetăţuia lu’ ceasornicul tău cu aripă albastră,femeie. Visezi la clepsidre cu 

cuc si verzituri de cai până ţi se strepezesc dinţii. Injuri cu drag pe Breban care-o scos seducţia-n 

drum.  

Sihăstrez adicătelea. N-aş mai.Apoi e urâtă depărtarea, sărăcia, gândurile ca ciorile. 

Dar mai bine să mă-nchin ei, acestei luminoase zile de martie, al cărei nimb învaluie 

blândeţea şi candoarea din noi, ne colindă cu clinchet de muguri şi ne luminează zbenguielile 

gândului conjugat la prezentul gingăşiei universale.Nu pot să nu fac cu ochiul soarelui calm şi 

copilăros ce mă chiorăşte si mă salveaza, căci închid cărţile, ascult cum trenul de Ploiesti ajunge 

în staţie la oră de-o aşteptai şi-mi înalţ faţa către dânsul, zeul zilelor de primăvară, să mă scalde 

în lumina şi căldura sa.  

 

Adunare cu trecere peste ordine 
Profesor Claudia Ştefan 

 

Somnoroase putrefacţii, 

Visele se tot anină 

Degeaba. 

Plus agonizări sterile 

Colindându-mi de jar, 

Se succed generaţii. 

Doamne, ninsu-m-au elefanţii 

Iar si iar. 

Ţie 

      Profesor  Claudia Ştefan  

Iubitule, falsezi moartea  

ca pe mine 

uite, ţi-am facut sicriu 

cu giulgi de verde verb. 

 iubitul meu cu ochi 

ce spânzură prin mine 

filtrez pe albe foi veline  



ridurile tale, amintiri, idei 

înghesuite-n colţul cu miei  

al lacrimei tale 

conştiincios de goale. 

Si iar lumea mi se pare 

O tubulară pestilenţiozitate 

De mă bucură şi de mă sparie. 

Degeaba, copile, nu te mai chinui, 

învierea e un miracol. 

Copacii, doar,  

Copacii… 

Nu te supăra, 

Nu ştii 

 mai e mult până la prima îmbătrânire? 

Ştii, mi-am promis-o demult. 

Nu-mi mai pot permite s-o pierd si pe-asta 

La nebunie am renuntat déjà, 

Din lasitate, ce să-i faci,  

Oameni 

Ne tot promitem să fim 

Şi ne ţinem  

De cuvintele 

Altuia. 

Şi mustesc singurătăţile 

Singură hăţurile 

Singură hăţu-sughiţurile mele. 

Copacii doar, copacii 

Săracii 

Au rădăcini în cer. 

 

Profesorul 

Profesor: Claudia Ṣtefan 

Navigând, pe marea culturii senzoriale acţionată de religia consumului şi a mitului 

competiţiei, profesorul e un iceberg în căutarea referinţei . Un preot al devenirii chemat să 

rezolve ecuaţiile identităţii dintre cunoaştere în destinul umanităţii şi în valorile acesteia. 

Eu nu sunt un profesor.  Eu nu  sunt  acela care  înţelege  câte  puţin de fiecare dată când 

săgeţile-copii , susţinute şi azvârlite-n viaţa de propriul arc se-nfig adânc în ochiul adevărului. 

Eu nu sunt un profesor .  Eu  sunt  modelul  sintactic  al  conştientizării  asumate , 

predicatul reflexului din oglinda  socratică  ,  care se acordă cu subiectul energiilor  creatoare ale 

copiilor evantai. 

Eu sunt copacul în care se julesc genunchii copiilor ce-şi agaţă speranţele-cercei de 

crengile mele. 

Eu sunt obsesia oboselii angajate în tărâmul fundamentării unei reprezentări  sistemice 

asupra uneia sau alteia. 



Un saltimbanc , un clown jonglând cu ecuaţiile identităţii dintre cunoaştere şi ideal. 

Un iceberg prăfuit în căutarea referinţei unei lumi computerizate. 

Un preot al devenirii  predicând  potenţialitatea  acestor neobosite  surse   nebănuite  de 

viaţă ale jgheaburilor  copilăriei. 

Maestrul  violoncelist  sub  bagheta  căruia  formulele  fragmentului  suflet adolescentin  

devin  revelări. 

Eu nu sunt  un profesor . Eu sunt  un  zgândăritor  de  conştinţe  ciufulite  şi  deloc comode 

, o pradă  pentru  leii  utopici  şi  hămesiţi  ai  iluziei  , ai idealului. 

Eu sunt viitorul de mâine şi  poimâine  jucându-se –n ţărâna orizontului  de receptare  de  

azi. 
Eu sunt un hipermetrop , sărmanul rătăcitor căruia i se spovedesc cei învinşi în încercarea 

şchioapă de a-şi debloca propriile lacăte. 

Eu sunt cel care se prelinge peste tine lecţie cu lecţie ţi te vindecă sau te arde. 

Eu sunt desenul neliniştii trasat de cercurile lingvistic mâncate de vrăbiile bileţelelor de 

dragoste azvârlite pe bănci oarbe. 

Eu sunt învinsul care împarte totul , bucuros pentru buchetul de păpădii moleşite culese de 

tine în excursia vieţii tale .  Sunt truditorul valului de chicoteli copilăreşti , sclavul unei pagini 

bine scrise , cel care rămâne o clipă cuminte în întuneric ca s-asculte ploaia vieţii bătându-te în 

geamuri şi ca să aştepte prima ta înflorire. 

Sunt tăcutul tău prieten care te-n-vaţă să te placi aşa cum eşti , aplecat(ă) peste fântâna 

devenirii tale. 

Sunt cel care împarte cu tine uimirea că totul a ieşit mai bine decât ai îndrăznit să speri. 

Sunt cel care te plictiseşte cu-ncăpăţânarea sa de a te împinge către noi începuturi. 

Eu sunt cel care te învaţă. 

 

Hei 2 

Partenie Maria, a X-a GE  

Profesor îndrumător: Preda Nicoleta 

-Hei, tu de acolo, mai simți? 

-Nu…, mi-e teamă să mai încerc așa ceva … 

- Știu sigur că ultima dată când l-am văzut avea un nume. Care? N-aş mai şti acum să-ți spun. L-

am uitat, pur şi simplu. Știu că te vei întreba cum și de ce, din moment ce eu l-am iubit. Nu știu 

nici eu de ce, cum am ajuns să uit un astfel de nume. Câteodată cred că a fost atât de puternic, 

încât m-a îmbătat, iar în  urma beției am căpătat o amnezie iremediabilă. O amnezie atât la nivel 

psihic, cât și la nivel sufletesc. Nu mai știu cum arată, ce nume poartă, dar știu că l-aș recunoaște 

dintr-o mulțime de oameni, fară să știu cine e. Știu că doar pe el pot să-l iubesc şi că doar el este 

antidotul amneziei mele, deși l-am uitat, deși din el a rămas doar o umbră deformată, fără nume. 

Dar, în același timp, știu ca i-aș recunoaște glasul, iar, la auzul vocii sale, inima ar tresări și ar 

începe să bată din nou fără să știe nimic și totuși să știe totul. Știu, știu ce gândești acum: că nu 

sunt altceva decât o fetiță capricioasă și copilăroasă care nu știe ce caută sau ce vrea. Dar lasă-mă 

să te contrazic și să-ți spun că nu sunt așa. Sunt un om, mai precis o femeie care nu-și poate trăda 

inima, care nu-și poate trăda această amnezie ce nu o lasă să uite. Stai, stai, nu râde! Da, am spus 



corect, nu am greșit: amnezia ce nu o lasă să uite, dar tu deja mă privești ironic și te întrebi cum 

de se poate o amnezie să nu te lase să uiți, din moment ce ea este cauza uitării. Da, prietene, te 

înțeleg, îți înțeleg îndoiala, dar nu delirez, crede-mă. Îi simt prezența, știu că această amnezie 

sălășluiește în mine, știu că e acolo. După cum ți-am mai spus, o simt. Sunt tot eu. Da, acea 

uitare, cum îi spui tu, sunt tot eu. Acum sunt o matrioşcă, iar tu refuzi să te uiți sub toate 

capacele. Spui că aceste cuvinte nu pot fi adevărate, dar sunt. De ce te îndoiești și nu mă crezi? 

De ce te prefaci că ești orb? Am nevoie ca această eu, această eu cu numele de amnezie să-mi 

vorbească, să-mi spună de ce tace, dar nu vrea. Cred că îi e frică să simtă din nou. Îi e teamă ca, 

odată ce va vorbi, odată ce toate gândurile ei vor prinde contur, am să încep să simt din nou, iar 

atunci durerea va fi atât de mare, încât mă voi dezintegra, sau poate că voi deveni eu mută, la 

rândul meu, voi deveni o altă păpușă dintr-o matrioșca ciudată, cu mii de povești și totuși una 

singură. Așa că se închide într-însa și își dispersează gândurile în mii și mii de matrioșca infinite. 

Dar o simt. Știu că amnezia e acolo și încearcă să uite. Iar îmi zâmbești ironic. De ce? Tot nu te-

am convins? De ce îți este atât de greu să mă crezi? Ori ești tu surd, ori sunt eu mută, căci altfel 

nu-mi explic. Nu poți să crezi că am putut iubi pe altcineva? Că încă o fac, dar inconștient și 

totuși conștient? Ah, te rog, nu mă mai privi așa. Îmi e teamă să-ți mai vorbesc. Îmi e că voi rupe 

toate corzile din tine și vom deveni amândoi praf și pulbere. Hai, crede-mă! De ce taci? De ce 

nu-mi spui nimic? De ce nu mi-ai spus nimic de când ne știm, de când am venit la tine? Tot ce 

fac de atâția ani e să te înțeleg din priviri, iar eu, când îți vorbesc, nu poți , de fapt, nu vrei să mă 

înțelegi!  

 Devenise palid, iar zâmbetul îi dispăruse complet. Mă privea îngrozit. 

- Vrei sa știi adevărul? De ce tac? Îmi vorbi el pentru prima dată. Vocea lui îmi era atât de 

cunoscută. Simt cum în mine se rupe ceva, ca un fel de lacăte infinite ce pârâie și se crapă sub 

puterea vocii lui.  

- Dar cred că deja ai aflat adevărul, așa-i? A fost de ajuns doar să-mi auzi glasul… chiar tu 

ai spus asta, mai devreme…  

Mii și mii de lacăte se rupeau înlăuntrul meu, mintea îmi era invadată de poze, de amintiri și 

de fapte. Totul era sufocant, nu mai puteam să fac nimic. Să mă împotrivesc ar fi fost în zadar. 

 Amnezia se deschise, cedase sub presiunea lui si mă lăsa să simt din nou totul, totul, totul, 

iar eu simţeam că mă sufoc, că mă pierd in fața lui. Nu-l mai auzeam, căci sentimentele erau prea 

puternice. Îl vedeam cum se apropie de mine, iar în ultima clipă, când i-am simțit mâinile 

răcoroase în jurul meu, ceva din mine a cedat , s-a rupt definitiv. Deodată, inima tăcuse… 

 

 

Zâmbet 

Teodora Bulai, clasa a IX-a P 

creaţie-ARTĂ DRAMATICĂ  

Profesor îndrumător: Preda Nicoleta 

 

Emoțiile nu-mi dădeau pace. Nu o mai văzusem de când eram doar doi copii care alergau 

vara prin iarba verde și mătăsoasă, de la prima crăpătură de roșu așternută pe cerul de un albastru 

mat, până la ultima pată de lumină ce se scurgea în pământ sub privirile noastre admirative. 



Așa o vedeam și acum. În fiecare dimineață nu făcusem altceva decât să mă ridic leneș din 

pat cu gândul la copilăria petrecută alături de ea, cu imaginea fetiței mereu vesele care mă trezea 

când adormeam privind norii... Da! chipu-i luminos și zâmbetul ștrengar. Era cea mai plină de 

viață persoană pe care o cunoscusem. Rare au fost dățile în care să o văd tristă. Nici măcar atunci 

când se lovea, acoperindu-și pielea de vânătăi mari și julituri adânci în trântele noastre. Tot ceea 

ce făcea era sa bombăne, apoi, când mă vedea apropiindu-mă de ea, începea să râdă, spunând 

"Dacă sunt împiedicată?! Ce să fac?". Ah... apoi zâmbea larg, arătându-și dinții albi și mici. 

Acum, când stau să mă gândesc, e amuzant: înca avea dinții de lapte când am văzut-o ultima 

oară. Oh, da. De fapt, când am plecat, îi picase un dinte. Exact în acea dimineață. 

Înainte de acea zi, alerga mereu spre baie imediat ce se trezea, se suia pe scăunelul de 

lemn, se rezema cu o mână de chiuvetă, deschidea gura, ridica buza de sus, apoi își dădea 

bretonul de pe ochi, observând ca altfel nu poate vedea cum trebuie. Își relua poziția, punându-și 

de această dată arătătorul și degetul mare pe dințișor și începea să-l clatine. 

- Ch-Ch-Chanie! Uite-l, uite-l, se mișcă! striga ieșind la mine pe hol. 

În fiecare zi era la fel. Nu, greșesc! Într-una din zile s-a împiedicat în camașa ei alba de 

noapte. Mereu am considerat camașa aia prea lungă pentru ea! Deși era prevăzută cu talie înaltă, 

banda de dantelă ii venea cu doua palme mai sus de genunchi. Era camașa de noapte pe care 

mama ei obișnuia să o poarte înainte să se căsătorească. Vă dați seama cât de mare îi era. Dar ei 

îi plăcea atât de tare, încat se încăpățânase să o poarte îndoită și înnodată. Era o piticanie; o 

piticanie cu umerii pierduți întotdeauna printre buclele-i castanii și ochii verzi ascunși după 

bretonul lung. 

Dacă stau să mă gândesc mai bine, așa purta toate rochiile mamei ei. Nu știu dacă o 

văzusem de doua ori îmbrăcată într-o rochie de-a ei, deși părinții îi cumpărau atât de multe, în 

speranța de a o convinge să renunțe la hainele doamnei Jung. Zadarnic: refuza mereu, spunând că 

acele rochii semănau cu cele ale păpușilor și că vrea să semene cu ele. Chiar părea o păpușă. 

Probabil efectul ar fi fost deplin dacă rochiile ar fi fost mărimea ei. 

E ciudat cum de îmi aduceam aminte atâtea lucruri despre ea, deși asta s-întamplat cu 

cincisprezece ani in urmă... Probabil acesta era motivul pentru care nu mai aveam răbdare să o 

reîntalnesc. Deși copil fiind, un alt copil mă fascinase. Zâmbetul ei... de la el plecasem. Prin 

zâmbetul acela pe care de abia aşteptam să-l revăd, prin el mă învățase să mă bucur de toate 

nimicurile. Chiar dacă toate astea s-au petrecut de mult, la o vârsta la care m-aș fi așteptat să nu 

prețuiesc aceste lucruri, prezența ei lăsase o urmă adâncă în existența mea. 

Oare de ce nu mă întorsesem mai devreme la ea? Oare de ce am așteptat? Am așteptat o 

împrejurare, însă nu m-aș fi gândit și, nici pe departe, n-aș fi dorit o astfel de împrejurare... De ce 

mă aflam în tren spre casa copilăriei mele, a ei, a noastră? Pentru a avea grijă de ea, acum, în 

momentul în care toată lumea a cedat, când a rămas aproape singură. Ar fi trebuit să revin mai 

devreme, înainte ca asta să se întâmple. O să mă eschivez acum în fața cititorului spunând că 

părinții nu m-au lăsat să o fac pana ce aveam să-mi termin studiile aici, în Seoul. Reîntoarcerea a 

fost ca un fel de motivare pentru mine. 

Mă întorceam să am grijă de ea. La cinci ani după plecarea mea din casa familiei Jung, 

într-o oarecare zi, în casă a sunat telefonul. Eram la bucătarie, mâncam, însa, imediat ce l-am 

auzit, m-am ridicat de pe scaun. Mama apucase să răspunda. M-am oprit în pragul ușii. 

- Oh, bună, Victoria! 

Fața mi s-a luminat. Victoria era cea care avea grijă de noi când domnul și doamna Jung 

erau plecați. Nu ne plăcea să o numim bonă, ne era ca o matușă. Ar fi putut fi o invitație la ei 

acasă... iar mama ar fi putut să o respingă și de această dată. Toate invitațiile doamnei Jung 



veneau în timpul școlii, căci de cele mai multe dăți, vara plecau cu toții de acasă. Tata era foarte 

strict în această privință: dacă era școală,trebuia să învăț. Dar atunci era vacanță! M-am ascuns 

după tocul ușii, voind să aud cu propiile urechi când mama avea să accepte. 

- N-n-nu... Cum s-a întamplat? 

Mama pălise, culoarea din obraji îi dispăruse. Nu știam ce ar fi putut să se întâmple. 

- D-da, continuă mama bâlbaindu-se. Mulțumesc că ne-ai anunțat, Victoria. Vom veni și 

noi la... înmormântare, adăugă ea punându-i-se un nod în gât. Nu, nu-l iau și pe ChanYeol, nu 

vreau să vadă asta... YongAe? YongAe cum se simte? Sărăcuța... îmi pare atât de rău că nu o pot 

ajuta. Victoria, daca o să aveți nevoie de ceva, orice, să-mi spuneți. 

Înmormântare? Cine murise? Și de ce noi nu o puteam ajuta pe YongAe? De ce avea nevoie de 

ajutor? Poate ar fi trebuit să aflu singur, însă impulsul și nerăbdarea copilăriei m-au împins să o 

întreb: 

- Umma...? Cine a murit? 

- ChanYeol, de când ești acolo? 

- De când ai răspuns înaintea mea la telefon... 

- Nu ți-am spus să nu mai asculți discuțiile altora? 

- Dar n-am vrut... umma... cine? 

Mama a căzut pe canapea, lăsându-și capul pe spate și începând să respire din ce în ce 

mai greu. M-am grăbit să îi aduc un pahar cu apă. L-a băut repede, aproape rămânând fără suflu, 

apoi a expirat puternic. Ochii i se înroșisera, nu cred că mă mai vedea acolo. Își dezlipi ceafa de 

canapea și începu să privească în gol, plângând în sughițuri scurte. 

- EunMi... EunMi, începu să murmure așezându-și capul între palme, vârându-și violent 

degetele prin păr. 

- Tată! Tată! Mamei îi e rău. 

Tot ce îmi amintesc din acea zi este că mama a ajuns la spital. Nu am îndrăznit să întreb 

nimic timp de o săptămână de la acel incident, nu aș fi voit să o mai văd așa. Oricum, nu am 

întrebat-o pe mama, ci pe tata. Mi-a povestit că domnul și doamna Jung erau împreună cu 

YongAe și Victoria în mașină, întorcându-se acasă din obișnuita vacanță de vară, când un alt 

automobil a intrat pe contrasens ciocnindu-i frontal. Domnul și doamna Jung au murit pe loc, 

zdrobiți de greutatea fiarelor, Victoria a scăpat fără nicio zgârietură și a insistat să nu i se facă 

nicio investigație... L-am întrebat despre YongAe; a ezitat să-mi răspundă. 

- E bine... mi-a răspuns el pe un ton gol, lipsit de orice emoție. Așa era tata când ascundea 

ceva. Tristețea îi reveni în voce. Probabil e distrusă... ChanYeol, am înțeles că are o problemă 

temporară cu mersul... își va reveni în două luni. Însa, mă tem pentru partea emoțională. 

Am decis să renunț la pretenția de a-i cere să o văd. Ai mei le-au trimis bani, insistând să-i 

accepte. Victoria nu a cerut niciodată nimic, a știut foarte bine să chivernisească moștenirea 

lăsată de soții Jung fetei lor. 

Acum câteva zile, primisem întâia scrisoare de la ea, întâia rugăminte. Spunea că nu se 

simte foarte bine, nu crede că mai e în stare să îi stea alături lui YongAe, că e de parere că nu va 

mai rezista mult în lumea noastră. Era bolnavă grav, nu ne-a spus ce are. Nu a trimis scrisoarea 

pentru a solicita ajutor material, nici măcar atunci, în situația în care se afla. Tot ce a făcut a fost 

să îi roage pe ai mei să îi trimită pe cineva care să aibă grijă de YongAe, căci nu o poate lăsa 

singură.  

La insistențele mele, ai mei au fost de acord să locuiesc cu YongAe în casa a copilariei 

noastre timp de trei luni. Și iata-mă acum, coborând din tren și privind spre uriașul conac ce mă 



aștepta stând parcă sprijinit în brazii din fața lui. Și acum îmi amintesc: în spate mă așteapta o 

pajişte întinsă, acoperită doar de iarbă și de flori mici, crescute răzlețe în vârful dealului. 

Taxiul m-a lăsat cu bagajele în fața porții impunătoare. Am deschis-o temător, emoționat. Când 

primul pas mi s-a așezat pe iarba udă, am simțit cum prin talpa piciorul fiori calzi îmi ajung în 

femur și ulterior, prin șira spinării, în minte; amintiri. Zâmbetul ei... aveam să îl revăd curând. 

Am bătut în ușă. O domnișoară mi-a deschis zâmbind, părând extrem de încântată că mă vede. 

Nu, sigur nu era ea. 

- Oh, tu trebuie sa fii Park ChanYeol! 

- Da.. 

- Bun, mi-a retezat ea grabită replica, trăgându-și geamantanul lângă ea, ai aici cheile de 

la camere, etichitate ca să nu le încurci, iar toate informațiile de care ai nevoie sunt într-un caiet, 

lângă frigider. Mersi că ai venit! Pa!~ termină ea grăbindu-se să părăsească conacul, trântind ușa 

în urma ei. 

O liniște înfiorătoare se așternu în imensitatea casei. Am presupus că YongAe trebuie să 

fie plecată, doar era iunie și soarele era aproape, aproape de apus, încă nu se înserase. Am rămas 

neclintit timp de câteva minute, până când am hotărat să mă duc în bucătărie să citesc caietul. L-

am luat în mână și l-am deschis la prima pagină. 

 

,,Chanie,... 

 

Dacă citești asta, înseamnă că tu și YongAe v-ați reîntâlnit în sfârșit! Regret că nu am 

mai putut lupta cu boala ca să văd cum ai crescut, cum ai devenit un bărbat în toată firea. Ești 

înalt, nu-i așa? De când erai mic puteam să jur că o să fii înalt! Dacă nu ești... mi-am greșit 

vocația!" 

Am zâmbit. Victoria și felul în care ne vorbea mă făcea mereu să râd... însă acum nu era 

cazul. 

"Îți voi spune sumar ce mi s-a întâmplat, pentru că ceea ce este în momentul în care tu 

citești aceste rânduri un cadavru, nu are prea mare relevanţă. Dar îți voi spune, căci, la cum te 

cunosc eu pe tine, probabil te întrebi ce mi s-a întamplat. Poate mama ta ți-a povestit, poate nu, 

dar probabil da. Dupa accident, am refuzat să fac orice analiză, însă am avut o mic hemoragie 

interna care a coagulat și am sfârșit răpusă de o tumoră la creier. Dar gata cu mine, să..." 

- Ya! E cineva aici? mă întrerupse un țipăt. Am lăsat caietul pe masă cu intenția de a 

urma acea voce fermă, matură, și totuși încălzită de un mic tremur. Ah, las-o baltă! a adăugat 

îndreptându-se spre geam. A urmat un zgomot însoțit de un alt strigăt și niște bolboroseli. 

Am intrat în sufragerie. Am văzut-o întinsă pe podea, cu picioarele lipite unul de celălalt, 

încercând să se ridice în coate. Capul îi era plecat în jos, nu-i puteam vedea chipul, însa modul în 

care buclele îi alunecau pe umeri era inconfundabil. Înca avea breton... Crescuse într-adevar. Era 

înalta, chiar mă bulversa silueta ei întinsă pe podeaua din lemn de vișin. Era îmbrăcată în... nu, 

era ceva ciudat, ceva ce mă făcea să cred că am nouă ani, îmi privesc prietena de șapte așa cum 

va arăta ea peste cincisprezece ani... cu nodul rochiei desfăcut, căci era îmbrăcată într-una din 

rochiile mamei ei. Urmărindu-i linia corpului, ajungând la picioare, am rămas înmărmurit: 

YongAe căzuse dintr-un scaun cu rotile. Probabil despre asta avea să-mi vorbească Victoria în 

paginile ce urmau. Tata mă mințise, îmi spusese că picioarele ei vor fi imobile pe termen scurt, 

că își va reveni în două luni... Trecuseră cincisprezece ani. Nu am simțit niciun sentiment de 

indignare la adresa lui, mi-am dat seama că voia să mă protejeze. 

- YongAe? YongAe, esti bine? am întrebat-o repezindu-mă să o ridic. 



Am prins-o de umeri. Picioarele îi erau în totalitate imobile, nu a putut nici să se sprijine în ele 

pentru a mă ajuta câtuși de puțin. 

- Nu! a strigat ea când am încercat să o pun în scaunul cu rotile. Nu în chestia asta! A 

întors capul spre cărucior, privindu-l cu ură, apoi a adăugat cu un glas stins: Pe fotoliu... 

Am așezat-o acolo unde a dorit, apoi i-am privit chipul, șocat. Era aproape neschimbată, cu o 

singură excepție. Nasul cârn, ochii verzi, obrăjorii pufoși erau tot acolo. Buzele... ele se 

schimbaseră. Într-adevăr, culoarea lor era aceeași, însă... nu stăteau dezlipite pentru a lăsa 

dințișorii să mă orbească prin optimismul cu care se arătau altă dată. Căzuse... totuși, nu a 

bombănit, nu mi-a spus că e împiedicată nici măcar dupa ce am așezat-o și, mai presus de toate, 

nu a râs... Ce se întâmplase cu YongAe a mea? Își lăsă capul ușor plecat pe spate și începu să 

respire cu greutate pentru un moment, apoi se liniști. 

- În ce angajament salarial m-a mai băgat Victoria acum? Cu cât va trebui să te plătesc? 

- Să mă plătești? De ce? am întrebat-o încet. Probabil de aceea nici nu m-a auzit. 

- Victoria era o persoană atât de bună... Însă nu prea se pricepea la oameni. Toți pe care i-

a ales până acum să o ajute să mă îngrijească au așteptat cu nerăbdare să plece pentru că... ei 

bine, Victoria nu s-a descurcat niciodată să găseasca oameni care ar avea răbdare să ingrijeasca 

pe cineva cu handicap. Aducea numai adolescenți sau tineri, persoane de vârsta mea. Dupa vocea 

ta, pot spune că și pe tine te-a ales pe principiul vârstei. Probabil ți-a dat un salariu mai mare 

decat al celorlalți ca să nu pleci pentru că... ea nu mai e aici și aș rămâne singură. Dacă vrei să 

pleci, te înțeleg... probabil că nici eu nu aș fi suportat o povară ca mine... Oricum nu mă prea 

suport. 

O priveam nedumerit. Parca nu era ea. Privirea îi era goală, nicio pată de lumină pe ochii 

ei precum coada unui păun. Nici măcar nostalgia sau rostirea numelui Victoriei nu o făcu să 

ridice câtuși de puțin colțurile gurii... sau măcar unul dintre ele. Părea distrusă. A continuat să 

vorbească, dar simțeam că nu-mi vorbește mie. Nici măcar nu mă privise până acum. 

- Nu-mi place să mă uit pe geamul ăsta... dar, cateodata, simt nevoia.    Pune-mă înapoi în 

scaun. 

M-am așezat în genunchi, în fața ei, mi-am pus coatele pe piciorele ei și   mi-am sprijinit 

bărbia între palme. 

- Plângi? am întebat-o. Nu vreau să te vad plângând. Am venit ca să te vad râzând alături 

de mine, să-mi faci zilele mai frumoase... 

- O povară nu face zilele mai frumoase. 

- Taci din gură! Cine a zis ca esti o povară!? 

- Toată lumea! 

- Pentru mine nu ești! 

A tacut pentru o clipă făcând ochii mari, apoi clipind o dată, lent. 

- De fapt... nu înțeleg. Ne cunoaștem? 

Nu-mi venea să cred. Eu aveam atâtea amintiri cu YongAe, iar ea nici măcar nu mă 

recunoscuse. Nu știu dacă așa s-a întâmplat, dar, probabil, mi-am întredeschis gura a uimire. 

- E imposibil. Nu am mai ieșit din casă în ultimii 10 ani decât la mormântul părinților 

mei. 

- Nu... nu pot să cred. YongAe, uită-te la mine! 

A lăsat privirea în jos, în timp ce eu mă ridicam, până ce am ajuns la același nivel. Ochii i 

se plimbau în toate părțile în timp ce-mi analiza chipul, apoi au început să-i tremure. Și-a 

îndreptat mâinile spre chipul meu, dându-mi părul pe după urechi. Își dădu capul mai într-o parte 

și îmi întoarse fața către perete și înapoi la ea. 



- Tu ești? Chanie? 

Am zâmbit și am dat din cap. 

- Dacă nu aș fi observat urechile tale, nu mi-aș fi dat seama... Dumbo. 

M-aș fi așteptat să zâmbească. Oare eram prea obsedat să o vad surâzând? Deși ne-am 

reîntâlnit după atâta timp, tot părea tristă. 

- Pune-mă înapoi în scaun acum, te rog... 

Am ascultat-o. 

- Mulțumesc, mi-a spus ea învârtind cu mâinile de roți până în dreptul ușii, întorcându-și 

apoi puțin capul spre mine.  

Am urmat-o discret, încercând să nu mă fac observat. A deschis ușa și s-a oprit în prag, 

privind pajistea din spate. Începu să plângă. 

- ChanYeol-ssi... te rog... te rog să pleci, m-a implorat ea venind în dreptul meu. 

Și-a înfipt degetele în tricoul meu și s-a lăsat în jos, buclele picându-i de o parte și de alta 

a gâtului, dezgolindu-i ceafa. 

- Dar vreau să fiu alături de tine. 

- Nu înțelegi! Prezența ta îmi face numai rău! Uitându-mă la tine, uitându-mă la curtea în 

care ne jucam, îmi aduc aminte de cât de bine ne distram, îmi aduc aminte cum mama ne aducea 

limonadă, cum tata striga la noi să nu ne mai aruncăm în iarbă că nu se ia verdele de pe haine la 

spălat, cum Victoria ne alerga vreun kilometru până ne prindea să ne ducă la culcare, cum 

alergam, mergeam, cum îmi puteam mișca picioarele! Nu-mi place să-mi amintesc momentele 

acelea în care eram fericită pentru că mă fac să realizez în ce stare jalnică am ajuns, cât de urâtă 

este viața mea acum! Pleacă! a ţipat ea la mine, izbucnind și mai tare în lacrimi.  

- YongAe... 

- Lasă-mă! 

A început să împingă cu putere în roțile scaunului, voind să se îndepărteze de mine. Se 

ciocni de pragul ușii unei camere și pică, din nou, din cărucior. A început apoi să se târască pe 

jos până în colțul celălat al încăperii. Oare atât de tare o speria prezența mea? 

- YongAe, te rog, oprește-te! Nu fi așa! am exclamat aplecându-mă și prinzând-o încă o 

dată de umeri. 

Am ridicat-o pe marginea patului și m-am așezat lângă ea. Am simțit nevoia să îi șterg 

lacrimile, iar ea, spre surprinderea mea, m-a lăsat să o fac. Nu suportam să o văd cum suferă. 

Reacția mea pot spune că a fost cel puţin copilărească: am strâns-o la pieptul meu, crezând că voi 

putea lua asupra mea o parte din suferința ei. 

- Am pierdut tot... mama, tata, puterea de a mai zâmbi, de a mai privi cu încredere ziua de 

mâine, de a merge, acum și pe Victoria. Nu mi-a mai rămas nimic! 

- Mă simt jignit. 

S-a ridicat de la pieptul meu și m-a privit oarecum mirată. 

- Cât vei sta aici?  

- Cel puțin trei luni. Atât m-a lăsat mama... trebuie să preiau compania tatei, dar voi face 

eu ceva ca să mai stau. Dacă nu, te iau cu mine. 

- Nu! Nu, nu plec de aici... 

S-a asternut un moment de tăcere, moment în care, am realizat unde ne aflam. 

- Asta e camera... 

- Da, camera în care ne jucam când eram mici. 

M-am întors cu totul spre ea, așezându-mi piciorul îndoit în pat. 

- YongAe, sunt aici de doar două ore și deja nu mai suport. 



- Atunci, pleacă! 

- Nu mă refeream la asta. Ce-ai zice dacă, în loc să mă convingi să te las aici singură prin 

faptul că nu zâmbești, eu aș încerca să te conving, nu, să te ajut să zâmbești, să râzi, să fii fericită 

din nou? Nu ai idee cât mi-a lipsit optimismul tău, câtă nerăbdare aveam să-l văd! Nu mă 

așteptam să te dai bătută atât de ușor. 

- Și cum o să faci asta? 

- Părinții nu ți-i pot aduce înapoi... dar poate te voi ajuta să mergi din nou. 

- Ești nebun. Nu te-ai schimbat nici măcar puțin. Cum vei reuși? 

- Ce, Heidi a făcut-o pe Clara să meargă! Eu de ce nu aș putea?! 

- Copilule... alea sunt povești. 

- Și tu ești ruptă dintr-o poveste! 

Nu mi-a venit să cred ce am zis. De fapt, de ce? Era doar un compliment prietenesc. 

- Încă porți rochiile mamei tale! Acum, într-adevăr semeni cu o păpușă de porțelan, așa 

cum îți doreai! 

Ochii i se măriseră, buzele i se despărțiră. 

- În afară de Victoria, nu am mai auzit cuvinte atât de calde de la cineva în ultimii zece 

ani... De fapt, e ciudat... esti primul -înghiți în sec- băr-..bărbat pe care-l văd în acești zece ani. 

Chanie e bărbat acum... 

- Și YongAe e femeie în toată firea... 

- Cât timp a trecut. Chanie, Chanie plângi? E din cauza mea? Te rog, nu mai plânge. 

- O să reușesc, vei vedea! 

- Nu prea am mare încredere că voi putea merge din nou... dar privind ochii tăi mari și 

negri, aducându-mi aminte de cum erai înainte... dacă nu te-ai schimbat în interior, cred... Am 

încredere că mă vei face să zâmbesc din nou. 

- Aici dormi? 

- Nu... aveam alte planuri cu camera asta.. Vise. Oricum, camera mea e sus, aceeași ca și 

până acum, dacă îți mai amintești. 

- Desigur! Eu?.. 

- Acelasi dormitor. 

Am dus-o în cameră, urându-i noapte bună, apoi am intrat în încăperea îngustă, cu pereții 

vopsiți în același bleu deschis, în care dormeam când eram mic. Mi-am desfăcut bagajele, iar 

înainte de a mă schimba în pijama, m-am trântit în pat, gândindu-mă la ea. Devenise atât de 

frumoasă... însă trebuia să înlătur acea paloare ce stătuse așternută pe chipul ei, probabil, nu doar 

astăzi, ci de foarte mult timp. 

Au trecut două luni... două luni în care am depănat amintiri cu ea în fiecare zi, încercând 

s-o fac să zâmbească. Am avut momente în care am crezut că durerea din sufletul ei era prea 

mare ca să poată fi micșorată de unul ca mine. Dar, în fond, eram tot ce avea, nu o puteam părăsi. 

Nu știu cum, dar, într-o zi, am reușit. 

Mă trezisem foarte devreme, chiar înaintea răsăritului. Am ieșit afară, simțind nevoia de a 

lua puțin aer. M-am tolănit în iarbă, ținându-mi genunchii la piept. L-am văzut cum ieșea de 

după brazii înalți, iar revărsarea luminii lui roșiatice nu făcu altceva decât să trezească în mine 

nostalgia verilor din copilăria petrecută aici. Avea dreptate, încă eram un copil... M-am ridicat și 

am început să alerg cu mâinile lăsate moi pe lângă corp. Dintr-odată, după deschiderea 

pleoapelor, mi s-a părut că în fața mea e ea, așa cum arăta acum, fugind de brațele ce își doreau 

să o strângă puternic. Era foarte rapidă. Am clipit din nou, iar ea a dispărut. Ba nu; am văzut-o 

stând în căruciorul ei,  privindu-mă plângând din pragul ușii. Am alergat spre ea. 



- Scuze, doar că... mi-aș fi dorit atât de mult ca eu să fiu acolo, în fața ta. 

Dacă ar fi știut ardoarea cu care eu mi-aș fi dorit același lucru... 

- O să fii. 

- Nu e prima oară când spui că o să merg. 

- Cine a zis ceva de mers? i-am spus eu trăgând-o de mână cu tot cu scaunul cu rotile. Ce 

ai acolo? 

- Nimic. 

- Dă-mi să văd! 

- Nu! 

- Atunci o să iau "nimicul" cu forța. 

Și-a așezat hârtiuța în poala și s-a împins de mine pentru a-și lua avânt, apoi a început să învârtă 

de roți. Se vedea că îi era cam greu prin toate dunele de pământ. De altfel, înainte să o înșfac, 

căruciorul s-a lovit de una din ridicături și ea a picat din el, iar eu m-am împiedicat de o roată și 

am căzut lângă ea. 

- Aish, mama lui de cărucior, bombăni ea strângând mai tare foaia în mână și întorcând 

capul spre mine. Asta e, dacă sunt împiedicată... Ce să fac?! 

Nu și-a dat seama până nu a văzut expresia mea buimacă, nu și-a dat seama că zâmbise. 

Când a realizat, și-a dezlipit după atâta timp din nou buzele pentru  a-mi arăta zâmbetul larg pe 

care îl așteptasem de când părăsisem domeniul cu 15 ani în urmă. 

- Mulțumesc! a exclamat ea aruncându-se pe mine. 

Ne-am ridicat amândoi relativ repede. I-am zâmbit. 

- Nu ai idee de când aștept să... să te regăsesc! 

Am început să o analizez din nou: ochii, nasul, obrajii, genele lungi... și buzele. Tot îmi 

păreau ciudate, deși zâmbise... Nu era ea, eram eu. Erau într-adevăr aceleași, însă eu le vedeam 

altfel. Ce era în neregulă cu mine? De ce... de ce simțeam că îmi ard buzele de dorința de a o 

săruta? Era cea mai bună prietenă a mea... Le vedeam ca pe o pradă, iar eu eram animalul 

înfometat, puiul care crescuse și avea acum parte de prima vânătoare. Nu, eram ca Adam, 

tânjeam cu atâta patimă să mușc din fructul interzis. 

- ChanYeol, esti bine? Te-am lovit? 

- Da. 

- Oh, Doamne, îmi pare rău! 

- Ar trebui. Nu m-a mai lovit nimeni așa vreodată. 

- Atât de tare? Îmi cer scuze! 

M-am ridicat scuturându-mi hainele și m-am așezat în fața ei, acoperind soarele. M-am 

lăsat pe vine pentru a-i privi în continuare zâmbetul. 

- E prima oară în atâta timp când ies afară... când ating iarba cu picioarele goale. Hai să 

mai stăm aici, așază-te lângă mine. 

- Dacă-mi arăți ce ai ținut în mână. 

- Nu. 

- Atunci nu ma așez, plec și te las aici. 

- Te rog! Haide, îți arăt. 

- E doar un desen?! am spus eu desfăcând hârtia. 

- E un desen pe care mi l-ai făcut tu înainte să pleci. Nu-ți aduci aminte? 

- Nu... dar îmi amintesc că uram să desenez inimioare, am adaugat așezându-mă, 

arătându-i foaia și ținând mâna în dreptul unei inimi mici mov. A roșit. 

- Eu am făcut-o... 



Am simțit că acesta era semnalul... am făcut-o: m-am aplecat și am  sărutat-o. Nu aș fi 

vrut să mă opresc, însă m-am dezlipit rapid de ea, panicat, căci nu știam cum avea să reacționeze. 

- Îmi... îmi pare rău. 

- E în regulă... 

- Sigur? Nu știu ce m-a apucat. 

- Nu, serios. E în regulă. Atâta timp cât... ai făcut asta din cauză că te-am lovit acolo, a 

adăugat ea împungându-mi pieptul cu arătătorul. 

- M-ai prins, i-am spus  strângând-o la piept și mângâindu-i părul. 
 

 

  



Pământul lumii 

Stana Diana, clasa a X-a MIEG 

Profesor îndrumător: Manuela Rotaru 
 

Pipernicit fu ramul meu de suflet, 

diluat de inelele unui nou ev apocaliptic. 

Lăstari muţiţi şi usturaţi fură de ciuma 

pădurilor,jupuite de carnea lor brută. 

Se scutura pe treptele muşuroaielor 

de dinastii semidocte, 

termita ce-mi mişuna prin vasele capilare, 

ciobind dâra iute de viaţă 

dintre natură şi eul meu psihotic. 

Ale sale trăiri sub pământul lumii, 

c-un suras vegetal de dezolat,fură înfierbantate într-un mod haotic. 

Şi-atunci piperată cu venin,natura, 

visând la demonii ce se-ascund în umbră, 

îmi deschise drumul cenuşei şi eu păşii strâmb  

pe ultimul fior al ramului din umbră. 

 

 

RECENZII 

 

Alchimistul  
Paulo  Coelho 

(Ed. Humanitas, 2002, Colecția ,,Cartea de pe noptieră”) 
David Ioana, clasa a XI-a P2 

Profesor îndrumător: Popescu Graṭiana 

 
,,Când îţi doreşti ceva cu adevărat, tot Universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău.” 

Paulo Coelho este unul dintre cei mai iubiţi, apreciaţi şi citiţi scriitori din lume. El şi-a 

dorit încă din fragedă adolescenţă să se  dedice artei scrisului, dar a fost împiedicat de părinţii 

săi, care aveau certitudinea că îi fac mai degrabă un bine, îndepărtându-l de scris. Gesturile 

acestora  culminează cu internarea lui Paulo într-un spital psihiatric, în speranţa de a-l face pe 

tânăr să renunţe la dorinţele lui nepractice. Din  fericire pentru noi, cititorii, acesta nu a renunţat 

niciodată la visul său, devenind faimosul scriitor al zilelor noastre. 

Pe parcursul vietii sale, a publicat 30 de cărti, printre care se numără ,,Unsprezece 

minute”, ,,La râul Piedra am şezut şi am plâns”, ,,Veronika se hotărăşte să moară”, ,,Al cincilea 



munte”, ,,Diavolul şi domnişoara Prym”, ,,Manualul războinicului luminii” şi ,,Vrăjitoarea  din 

Portobello”, toate fiind best-sellers.  

Romanul ,,Alchimistul” a fost publicat în anul 1987 ṣi reprezintă primul său best-seller, 

fiind un roman ce a cucerit  inimile a peste milioane de oameni. După cum se precizează în 

prefaţă, romanul este fructul curiozităţii scriitorului,care a fost pasionat mai bine de 11 ani de 

ceea ce implică ştiinţa alchimiei ṣi cuvântul. 

Cartea relatează povestea unui tânăr, pe nume Santiago, care, dornic de a călători, 

reuşeşte să ţină piept dorinţelor părinţilor săi de a-l face preot. Pentru a-ṣi împlini visul, el devine 

păstor. 

Existenţa lui liniştită este tulburată de  un vis care se repetă de două ori şi care îi vorbeşte 

despre o comoară în apropierea piramidelor din Egipt. Aceasta îi stȃrneşte curiozitatea, iar 

Santiago încearcă să  afle semnificația visului. Mai întâi, merge la o țigancă, dar aceasta nu 

reuşeşte să-l lămurească. Ȋntâmplarea face ca flăcăul să întȃlnească un rege, care îl determină să 

îṣi urmeze visul. Ȋn continuare, cartea redă obstacolele pe care tânărul a trebuit să le înfrunte 

pentru a găsi comoara. 

Cartea vorbește despre legenda personală a fiecăruia şi despre cum nu ar trebui să ezităm 

să ne urmăm visurile. 

Consider că din cȃnd in cȃnd mai avem nevoie şi de cărți optimiste, care să ne îndemne la 

acțiune şi la perseverență, aşa, ca aceasta. Este o încercare de a ne trezi din cotidian şi de a ne 

determina să facem exact ceea ce ne dorim. 

 ,,Alchimistul” este genul de scriere din care extragi citate pe care le păstrezi sau pe care 

o percepi ca deschizătoare de drumuri. O poţi privi ca pe un îndemn spre a căuta propria 

comoară, Coelho având un mod foarte frumos de a spune că „pe fiecare om de pe faţa 

Pământului îl aşteaptă o comoară undeva.”, dar ,,când ne aflăm în faţa marilor comori, nu le 

vedem niciodată.” 

Din punctul meu de vedere, cartea de față reprezintă un manifest pentru curaj. Autorul 

susṭine că, atunci cȃnd suntem tineri, cu toții ştim care ne este propriul drum - ,,legenda 

personală” -, însă, când creştem, din cauza dezamăgirilor de care ne izbim şi a fricii pe care o 

acumulăm, uităm care este rostul nostru în lume şi începem să  ne descurajam şi să ne 

abandonăm visurile. 

Vă  recomand şi vouă să citiți ,,Alchimistul” de Paulo Coehlo. Cu siguranță nu veți 

regreta şi veți rămȃne impresionați şi fascinați pe tot parcursul ei ṣi mult timp după ce veṭi 

închide cartea. 

 

Eleganța ariciului   

Muriel  Barbery 
(Ed. Nemira , 2009) 

David Ioana, clasa a XI-a P2 

Profesor îndrumător: Popescu Graṭiana 
 

 ,,Oamenii cred că aspiră la aştri  şi sfȃrşesc ca nişte  peştişori aurii  într-un bol.” 
 Muriel Barbery este o romancieră franceză, născută la Casablanca, Maroc, la 28 mai 

1969.  A scris primul volum în 2000, ,,Une gourmandise”, tradus în douăsprezece limbi. 



,,Eleganța ariciului “, al doilea său roman, constituie surpriza editorială a anului 2006; s-a vȃndut 

în peste un million de exemplare şi a fost tradus rapid în lumea întreagă. Succesul la public a fost 

dublat şi de o primire entuziastă din partea criticii, care a răsplătit volumul cu numeroase premii: 

Prix Georges Brassens în 2006 si Prix des libraries, Prix des Bibliothéques pour Tous, Prix 

Rotary, Prix de l’Armitière de Rouen şi Prix Vivre Livre des lectures de Val d’Isère, toate în 

2007. Romanul i-a permis să figureze în topul celor mai bine vȃnduți autori ai anului 2007 la 

nivel internațional, fiind adaptat pentru marele ecra . Muriel Barbery  este fascinată de Japonia, 

unde şi trăieşte în prezent, la Kyoto. 

 În biblioteca mea, am un colţ dedicat cărţilor mele de suflet. Nu sunt multe, doar câteva 

volume pe care le redescopăr la intervale regulate. Le recitesc şi-mi sunt, de fiecare dată, tot mai 

dragi. La loc de cinste, în acest grup, se află cartea lui Muriel Barbery, Eleganţa ariciului. 

 Personajele principale, în jurul cărora se desfăşoară întreaga acţiune, ṣi care ni se prezintă 

singure sunt: Renée, portăreasă în Paris, pe Rue de Grenelle la numărul 7, şi Paloma, fiica cea 

mică a unei familii de locatari bogătaṭi din clădire. 

 Renée e o femeie modestă. Neatrăgătoare - şi conştientă de aspectul său fizic - trăieşte 

într-o lume a ei, ascunzându-şi talentele de toată lumea şi alegând anonimatul. Când avea cinci 

ani, a descoperit, graṭie ṣcolii, miraculoasa lume a cărţilor. Este o intelectuală în adevăratul sens 

al cuvântului, reuşeşte însă să-şi ascundă inteligenţa sub masca portăresei ,,toante”.  

Paloma e o fetiţă  de 12 ani, supradotată, care, nu vrea  ni ea, sub nicio formă, să fie 

remarcată. Cum nu prea am chef să fiu remarcată şi cum, într-o familie unde inteligenţa este o 

valoare supremă, un copil supradotat n-ar avea niciodată linişte, încerc, la şcoală, să-mi reduc 

performanţele, dar chiar şi aşa sunt mereu prima. (…) Trebuie să-ţi dai multă osteneală ca să 

pari mai prost decât eşti”. 

Nu reuşeşte să se adapteze la ritmul familiei ei, deoarece toți erau superficiali. Paloma are 

gȃnduri profunde despre viață şi sensul ei: ,,Oamenii cred că aspiră la aştri şi sfârşesc ca nişte 

peştişori aurii într-un bol. Mă întreb dacă n-ar fi mai simplu să li se explice de la început copiilor 

că viaţa-i absurdă. Asta ar răpi câteva momente bune copilăriei, dar i-ar aduce un câştig 

considerabil de timp adultului – fără a mai pune la socoteală că l-ar cruţa de cel puţin un 

traumatism, cel al bolului”. 

Aceasta  se decide ca, la sfȃrşitul anului şcolar, cȃnd va împlini vȃrsta de 13 ani, să se 

sinucidă. 

Toate planurile, ale lui Renée de a rămâne veşnic o anonimă şi ale Palomei, sunt date 

peste cap în momentul în care apartamentul familiei Arthens se mută un japonez înstărit, domnul 

Ozu. Trebuie să menţionez că personajele feminine sunt fascinate de cultura japoneză: Renée de 

filme şi Paloma de limbă şi cultură. Paloma se împrieteneşte cu Kakuro, care începe să o 

bănuiască pe Renee că nu e ceea ce pare. Micuţa şi domnul Ozu par să se pună de acord: Kakuro 

crede că motanul ei se numeşte Leon după Lev Tolstoi şi suntem amândoi de acord că o 

portăreasă care citeşte Tolstoi şi cărţi de la Vrin poate că nu-i ceva tocmai obişnuit. El are chiar 

elemente foarte pertinente pentru a considera că doamnei Michel îi place mult Anna Karenina şi 

e hotărât să-i trimită un exemplar. 

Paloma o simpatizează pe Renée, căreia îi face o caracterizare ce mie, personal, mi s-a 

întipărit în minte (şi care explică şi titlul romanului): Doamna Michel are eleganţa ariciului, pe 

dinafară e plină de ţepi, o adevărată fortăreaţă, dar am senzaţia că pe dinăuntru este la fel de 

rafinată ca şi aricii, care sunt nişte făpturi în chip înşelător indolente, cumplit de singuratice şi 

teribil de elegante. 



Ȋntre cele două se va lega o prietenie în numele artei  şi a prietenului lor comun, domnul 

Ozu, singura persoană, de altfel,  ce reuşeşte să vadă dincolo de aspectul  fizic al lui Renée ṣi să-i 

intuiască frumuseṭea sufletului. 

Ȋnsă, mi-aṣ fi dorit un alt final, unul în care ambele personaje să obțină ceea ce îşi doresc 

şi să nu fie nevoie de sacrificiul unei vieți pentru a salva o alta . Ȋn finalul romanului, portăreasa 

Renée moare, fiind lovită de o furgonetă de la curățătorie. 

Eleganța ariciului poate fi asociată cu primăvara care aduce cu sine renaşterea naturii (dar 

ceva trebuie să moară pentru a renaşte), cu dorința de a da ce e mai bun în noi, cu încrederea în 

viață şi în forțele proprii, cu  dorința „de a înverzi sufleteşte”. Tot la fel ṣi în această carte, 

personajele renasc din perspectiva descoperirii reciproce a pasiunilor pe care le au, ascunse pȃnă 

atunci lumii, care nu ar fi înțeles frămȃntările lor existențiale. 

Cartea mi se pare, în acelaşi timp, atȃt o pledoarie pentru viață, cȃt şi pentru curajul de a a 

trece dincolo de aparențe.  

 Aceasta se încheie cu vorbele fetiței, care descoperă că viața merită trăită, în ciuda tuturor 

greutăților care ne ies în cale: ,, ...poate că asta e viața: multă disperare, dar şi cȃteva momente 

de frumusețe, în care timpul nu mai este acelaşi (…)Nu vă temeți, doamnă Michel Renée, n-am 

să mă sinucid şi n-am să dau foc la nimic. Căci , pentru dumneavoastră, voi urmări de acum 

înainte tot ce înseamnă întotdeauna în niciodată. Frumusețea din această lume.” 

 Vă recomand cu mare drag să citiți povestea lui Renée şi a Palomei. Este o  poveste 

care te face să priveşti viața cu alți ochi, mai toleranți, să te redescoperi pe tine însuți, să 

îți  reevaluezi prioritățile. 
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,,Tu nu eşti mort, tu eşti în rătăcire 

  Suflet al nostru, care atâta plângi “ 

Dante 

Giovanni Papini este unul dintre cei mai influenți intelectuali ai primei jumătăți a 

secolului al XX-lea. S-a născut în 1881, la Florența. Copilăria şi adolescența sunt marcate de o 

puternică înclinație spre solitudine, compensată doar de pasiunea devoratoare pentru lectură. 

Debutează ca scriitor cu un ciclu de ,,povestiri metafizice“ şi continuă să publice masiv 

vreme de aproape o jumătate de secol, genurile sale predilecte fiind eseul şi romanul. 

Romanul autobiografic ,,Un om sfîrşit “, publicat în 1912, este cea mai cunoscută lucrare 

a sa. 

Mi-am dorit foarte mult să citesc acest roman, deoarece însuşi Mircea Eliade  a rămas 

impresionat de  opera lui Papini, făcȃnd referiri la ea în ,,Romanul adolescentului miop“, 

volumul său de debut. „Doar persoanele sterile şi mediocre se preocupă de perfecta coerență a 

gândurilor proprii şi sunt obsedate de teama de a nu greşi. Papini a greşit de multe ori, s-a 

contrazis cu furie, până la a se compromite. Şi totuşi opera sa a rămas unitară şi coerentă de la 

prima până la ultima pagină”. (Mircea Eliade) 



Cartea realizează un portret al intelectualului măcinat de convingeri contradictorii şi de o 

profundă dezamăgire în fața mediocrității lumii din jur, căreia îi opune o atitudine critică şi 

lucidă, dar sfȃşiată de temeri şi angoase. Romanul prezintă confesiunea uluitoare a unei 

personalități complexe. 

Cartea debutează cu prezentarea unui copil care şi-a refuzat declarativ şi practic copilăria. 

În afara sărăciei, nu chiar atât de neobişnuită pentru acele timpuri, nu este semnalată nicio 

traumă care să fi indus atâta tristeţe în acest copil ce nu ştie zâmbi. O dată sau de două ori, 

pomeneşte de părinţii care nu par să îl înţeleagă, deşi îl iubesc. 

Adolescența  nu reprezintă un timp mai puṭin frustrant, însă este, din anumite puncte de 

vedere, diferită de copilărie. Papini descoperă accesul la bibliotecă ṣi începe să fie pasionat de 

lectură, însă apare dilema cu privire la utilitatea a ceea ce învață din cărți. Îşi propune să devină 

un enciclopedist, dar în scurt timp constată că este o iluzie să conceapă o enciclopedie 

exhaustivă.  

În jurul vârstei de douăzeci de ani, îşi face un cerc mic de prieteni cu care va scoate 

revista ,,Leonardo” ce îşi propunea să schimbe optica oricui ar fi citit-o. În timp, revista se 

restrânge la teme de filozofie şi îi atrage notorietatea şi uneori oprobriul lui Papini. Ajuns la 

vârsta de treizeci de ani, Papini constată că a parcurs mai multe sisteme filozofice, dar niciunul 

nu i-a servit descoperirii sensului vieţii şi al spiritului. La un moment dat, acesta  se izolează 

complet  de toți  apropiații, până ajunge să se retragă din societate. 

Papini se întoarce în Toscana natală şi îşi redescoperă rădăcinile şi chiar iubirea de 

semeni. Legătura cu pământul este descrisă în câteva pagini pline de lirism, spre sfârşitul cărţii şi 

uimeşte prin şocul sensibilizării pe care îl provoacă în cititor. La început, toată lumea era în 

mine. Mai târziu, m-am regăsit singur şi aproape fără viaţă. Pentru a-mi recăpăta forţele, a 

trebuit să pun din nou mâna pe bucata mea de lume care-mi era mai apropiată şi mai înrudită. 

Acum, după ce am supt din nou la sânul primei mele mame şi i-am auzit din nou graiul, acum, 

când îmi simt trupul înviorat de sânge şi limba mai dezlegată, pot să pornesc iar la drum spre 

adevăratul meu destin.” 

Finalul cărții lui Papini  este, de fapt, un început , o prefață , o introducere, o proclamație, 

după cum el însuşi  spune : ,,Ca să  spun totul în două cuvinte , sunt un poet  şi un dramaturg, un 

fantezist  şi un sceptic , un liric  şi un cinic (…) Nu numai ca nu sunt sfârşit , sunt inepuizabil!“ 

 

PREGẶTIREA PENTRU EXAMENE 

TEXTUL ARGUMENTATIV – schemă orientativă 

Profesor Graţiana Popescu 

 

Scopul textului argumentativ este de a convinge cititorul de valabilitatea opiniei exprimate.   

Paşii obligatorii sunt: a afirma (=opinia), a dovedi (=argumentele), a întări (=exemplele), a 

conchide (=concluzia). 

Se consideră că o teză este susţinută în mod adecvat dacă se bazează pe argumente ce decurg 

dintr-un punct de plecare comun.  

 



(INTRODUCERE – enunţurile din introducere formează primul paragraf al eseului) 

-enunţarea temei (ex.: ,,…tema eseului…” reprezintă un subiect care a preocupat marii 

gânditori ai lumii/un aspect îngrijorător în contemporaneitate) 

-definirea termenilor (ex.: Prin …. se înţelege…; … are în vedere/se referă la …, iar …. se 

defineşte drept ...); 

 -enunţarea opiniei (având conectorul specific: Părerea mea este că/În opinia mea, /Consider că/ 

Cred că …). 

 

(CUPRINS – fiecare argument va reprezenta un paragraf nou)  

Argumentul 1 

- afirmaţia ce cuprinde primul argument (având conectorul corespunzător: în primul rând,/mai 

întâi,/pe de-o parte,); 

- dezvoltarea/explicarea argumentului 

-dovedirea argumentului pe baza unui exemplu elocvent, introdus printr-un conector specific 

(În acest sens,/De exemplu,/De pildă,/Un exemplu semnificativ este /Să luăm în considerare) 

Argumentul 2 

-afirmaţia ce cuprinde al doilea argument (având conectorul corespunzător: În al doilea rând,/În 

plus,/ De asemenea,/Pe de altă parte,); 

- dezvoltarea/explicarea argumentului 

-dovedirea argumentului pe baza unui exemplu elocvent, introdus prin conector specific (altul 

decât la exemplul precedent, pentru a evita repetiţiile) 

 

(CONCLUZIE) 

- reluarea nuanţată a opiniei, completată de o sinteză a argumentelor (concluzia are conector 

specific: În concluzie,/Prin urmare,/Aşadar,/Conchizând, ..) 

Exemple de conectori care pot fi utilizaţi pe parcursul eseului, de exemplu în dezvoltarea şi în 

explicarea argumentului: 

-de explicare: altfel spus, de fapt, cu alte cuvinte; 

-de disjuncţie: sau, fie, ori, exceptând, ceea ce exclude; 

 -de concesie: dar, chiar dacă, cu toate acestea, totuşi, să admitem totuşi, în ciuda; 

-de cauzalitate: pentru că, fiindcă, deoarece, căci, dat fiind că, din moment ce; 

-de comparatie:la fel cu, tot aşa ca, în comparaţie cu, în mod asemănător, asemenea ..cui?.., 

precum, ca şi, aceasta aminteşte de, să ne amintim de; 

-de diferentiere: spre deosebire de, în mod diferit, în schimb, din contră, în loc să, în timp ce; 

-de probabilitate: probabil, posibil, este cu putinţă, s-ar putea ca;  

-de certitudine: cu siguranţă, desigur, fireşte, nu este nici o îndoială că.  
 

 

 

 

 



Baccalaureate essay 

 

 Profesor Claudia Ştefan 

 

How far do you agree that friends are more important than family ? Bring arguments to 

support your ideas. 

* * * 

This is a topic which has undertaken a flurry of debate with supporters emphasising the 

fact that friends are important for an individual, whilst the opponents claim that the family is the 

vital support in everyone’s life. 

 

First of all, it stands as an undeniable truth that friendship is a most fertile soil for one to 

exercise his talents, abilities and hobbies, a soil for one to put under trial what he has already 

learned or achieved. Had it not been for their friends, one would have never learnt how to free 

oneself both from external, corrective borders and the inner burden. 

 Great friends might at any time embody great teachers. Montesquieu said: “A man without 

friends is a man lost in the wilderness: without love, surrounded by emptiness and folly.” In the 

light of this statement, one can assert that one’s friends are the toughest teachers: they give the 

tests first and teach the lesson afterwards. Therefore, our friends teach us to assume risks and 

responsibilities when turning a great friendship into a great life together. Such is the notorious 

case of Platon and Socrate who have learned a great deal one from the other and who have got to 

assume the truths of life together. 

Secondly, friends are usually of the same age and maybe that’s why they best understand 

their own generation’s feelings, concerns,ideals. Due to their equivalent status, their common 

hobbies, they are able to become one’s picture in the mirror. When someone wants to spend a 

pleasant morning, let’s face it: he will choose a friend, not a member of the family. Even adults 

love to remind themselves of the tricks and fun they have accompanied their childhood friends 

with. Moreover, the present moment itself will be more humorous and lively if one has a friend 

to laugh with. 

 One of the strongest arguments in favour of friends is that most people, especially 

youngsters, find it difficult to share their problems either with elder brothers or sisters or with 

their parents. Nowadays, members of the family do not even have enough time to eat together, to 

talk, so that youngsters seek to spend more time with friends who don’t ask for limitations. The 

problem-- and it is one which lies at the heart of the dialectic struggle between image and reality 

of so called “generation gap” – is that elders have a different perception of life and therefore this 

is the main reason why teenagers turn to their friends when help is require . What I want to 

emphasise is the fact that, with an increasing number of divorces and an increasing number of 

children  becoming more and more independent, the importance of family ties is now being 

challenged by that of friendship. Furthermore, if you get recognition from a group of friends, 

your self-esteem will increase. As the British writer, Norman Douglas once said:”to find a friend, 

one must close your eye.To keep him, two.” 

Family life seems to decay more and more, to lose its status and we are all too busy to 

understand that. While the belonging to a family is purely arbitrary, the belonging to a group of 



friends is based on common traits, there is less pressure on the individual in a group of friends 

than in a family. Family has expectations which are not in accordance with the children’s 

goals.Friendship is free of that, but on the other hand the family is the one who provides the 

individual’s security. 

Role model for several generations of young American , Benjamin Franklin ,the famous 

inventor and states person once said: “My family is the most important thing in my life . Without 

it I would be nothing of the men I am today”. And I strongly agree his opinion about the family. 

Families are meant to last forever as they rely on blood bounds. Only the members of a 

family are those who can show you their true and unconditional love for better or for worse, they 

will be there no matter what. People should always cherish their family ahead their friends. 

Family is of utmost importance for one, since it is in the bosom of what one has as his moral 

code and values ascribed. Family is the external well of one’s self (a well full of reliable courage, 

it is the power to go on and on in that chaotic journey.  

 

Friends can be misleading, they can be false friends, traitors what will raid and punish 

someone’s naïve or innocent soul. 

Finally, the family is where you feel secure and loved, where you can get rid of the friends’ 

wickedness and of the painful experience of betrayal. 

Your needs, their sacrifice and money… these are only three major reasons to cherish each 

member of the family and – why not?-to consider him/her a close friend. 

To put it in a nutshell, although family is one’s truest lighthouse, one will always prefer the 

others sailors-his friends-to accompany him on the troubled waters of life. 

It takes one of them to be dysfunctional and the entire basis of the person will be torn apart. 

We are like shells cherishing our two pearls: family and friends. Taking everything into account, 

I feel that there is no better solution than recognizing the equal importance of the friends and of 

the family as one strong, well-balanced and highly competitive individual cannot develop 

properly without the influence of both environments. 

Both family and friends stand for our stability. They are by far those that keep us in 

balance, for better or for poor, in sickness and in health. 
 

 

 

DATINI PRAHOVENE 
 

Tradiṭii de Paṣte 

Teodora Bulai, clasa a IX-a P 

Profesor îndrumător: Ioana Dumitrescu 

 

 Nu mai fusesem de foarte mult timp la țară. Deși era o tradiție pentru noi ca de Paște să 

mergem în Moldova, la bunici, diferite motive mă îndepărtaseră de acele locuri cu sau fără voia 

mea. Tata era entuziasmat, ca de fiecare dată. Nu-și vedea părinții prea des, doar de Paște și în 

vacanțta de vară, cel mult trei zile.  Mi-aș fi dorit să pot fi la fel de entuziasmată precum el, însă 

ceva îmi inhiba bucuria. Crescusem. Erau departe vremurile când mă umplea de entuziasm 

gândul revederii verilor mei. Și ei crescuseră. Mă temeam că lucrurile pe care le aveam în comun 



disparuseră, încercam să caut cu disperare amintiri pe care să le aduc în prezent din trecutul ce 

devenea încețoșat. Mă simțeam rău, dar ceva îmi spunea că aceasta se datora gândurilor fără rost. 

Mama, văzându-mă palidă, ma trimis în cameră, la culcare, spunând că se descurcă la aranjarea 

bagajelor. 

 M-am așezat în pat și am început, ca întotdeauna, să mă gândesc la diferite lucruri. 

Inevitabil, m-am gândit și la ce voi face acolo. Am adormit, luând cu mine gândurile mele. 

 Ajunsesem cam de vreo două ore, timp în care nu făcusem altceva decât să stau, plictisită 

cu telefonul în mână, neștiind cu ce jocuri să-mi mai umplu timpul. Am respins toate invitațiile 

bunicii de a o ajuta cu pregatirea coșului tradițional cu care aveam să mergem la biserică. Și puse 

în el tot rodul pamântului: semințe de mac, zahăr, sare, făină, ceapă și usturoi.  

 Cu acel coș și cu încă unul în care se odihnea după ce fusese trântită, frământată și 

înăbușită în arșița cuptorului o pască, am pornit seara la biserică. Dacă aș fi numărat de câte ori 

am căscat în timpul slujbei, blamând rutina încărcată de stres pentru oboseală, nu mi-ar fi fost 

destule degetele celor aflați ca martori ai Învierii lui Hristos. Încercam să meditez asupra 

cuvântului părintelui, dar mintea mă purta de la un nimic, la un nimic neînsemnat. Sufletul îmi fu 

puțin zdruncinat de intonarea imnului Învierii, dar odată cu încheierea celui din urmă vers, 

orgoliul revenea în sufletul meu. Nu aș fi recunoscut o clipă că toate aceste tradiții și obiceiuri ar 

fi putut să fie mijloc de aducere a sărbătorii în sufletul meu. 

 La insistențele mele, am plecat înainte de încheierea slujbei, având ca pretext vârsta 

fragedă și nerăbdarea surorii mele. Am mers mai întâi la cimitir spre a duce lumina celor aflați în 

ceruri. Lumini și cântece de păsări se sfărâmaseră printre potecile ce despărțeau paturile 

trupurilor fără duh. Privind în josul dealului, părea că cerul se despica, iar sufletele luau la ele 

lumina ce se pierdea printre stele. 

 Am ajuns la casa bunicilor unde am refuzat să mănânc, deoarece era prea târziu. Am stat 

și m-am uitat cum ceilalți înghițeau fără poftă, numai de dragul tradiției. Îmi părea depășit, nu 

vedeam rostul unei mese în familie la acea oră. 

 Dimineață, bunicul ma trimis, după ce aranjase farfuria pascală, să mă duc pentru a 

arunca macul în Siret, superstiție conform căreia așa ar fi alungată seceta. M-am dus pentru a nu-

l supăra. Eram dezamăgită de propria persoană căci nu izbândisem a găsi o amintire capabilă să 

trezească în mine copilul căruia îi duceam dorul. M-am întors de pe dig mergând încet, cu capul 

plecat sub greutatea gândurilor.  

 Strigătul unor copii ce intraseră după mine în ogradă adresând salutul creștinesc din 

perioada Paștelui reuși să înlăture povara așezată pe țeasta-mi obosită. Aceasta era amintirea de 

care aveam nevoie, amintirea colindatului după ouă, în ziua de Paște, când intram cu verișoara 

mea din curte în curte, urând și admirând gospodării. Dacă încântarea copiilor de a primi ouă cât 

mai frumos încondeiate în favoarea dulciurilor scumpe rămăsese aceeași, eu de ce mă 

schimbasem? Începusem să regret amar nerecunoștința față de frumusețea tradițiilor ce îmi 

marcaseră copilăria pe care o manifestasem în ultima perioadă, iar lacrimi începură să-mi spele 

rușinea așternută pe obraji, udând... 

 ... perna moale aflată sub capul meu. Visasem. Era un miracol, mi se oferea șansa să 

prețuiesc la adevărata valoare comoara ce se deschide tuturor în Sfintele zile de Paști. 

 Iar acum, în altă țară locuind, aștept pasca bunicii și cel mai frumos ou din coș, povestind 

prietenilor mei de frumusețea ce-am lăsat în urmă, dar pe care atât de mult acum o cinstesc. Și-și 

deschid larg gurile a uimire când, în fiecare an, află iar si iar cum eu, în naivitatea mea, am 

respins frumosul spirit al strămoșilor mei ce continuă să trăiască prin tradiții și obiceiuri. 

 



Sărbătoarea Sfintelor Paşti în judeţul Prahova 

Pîrvu Ana-Mălina, clasa a VI-a A 

Profesor coordonator: Preda Nicoleta 

Cum izbucneşte Viaţa azi din tot ce mă înconjoară! Păsărelele înalţă senine triluri spre 

cer, frunzele freamătă proaspăt de atâta verde crud, florile, ca nişte minuni ale ierbii, îşi înalţă în 

sus chipul plin de lumină! Natura toată a înviat astăzi, în comuna mea natală, Şirna, din judeţul 

Prahova, în Sfânta Zi de Paşte, odată cu Mântuitorul Hristos! 

Unde până ieri toate parcă au pătimit, chiar şi cerul revărsând peste pământ sfori de 

lacrimi, azi s-a coborât peste firea întreagă Lumina cea vie şi fără de sfârşit a lui Dumnezeu. 

Natura e omului pildă în a mărturisi Învierea... 

În Săptămâna Patimilor, şi oamenii au trăit durerea coborârii în mormânt a lui Iisus. S-au 

rugat şi au postit. Ştiu de la bunica mea că în Săptămâna Mare nu se mănâncă oţet, nici 

untdelemn. Iisus Hristos a fost adăpat cu oţet în timpul patimilor sale şi nu se cade ca noi să-l 

folosim la mâncare, iar cu untdelemn a fost uns la coborârea de pe cruce în mormânt. Nici urzici 

nu se pun la foc în zilele din Săptămâna Patimilor, căci cu urzici şi cu spini a fost lovit 

Mântuitorul. 

În cele din urmă zile ale acestei săptămâni, am mers la biserică, la denii. Miercuri seara, 

mama şi bunica au făcut colivă pentru morţii noştri, pe care mama a împodobit-o cu chipul lui 

Hristos. În Joia Mare, bunicul a dus coliva la biserică să o sfinţească şi apoi am împărţit vecinilor 

şi celor apropiaţi, cu alte bucate de post. Joia Mare este joia morţilor, ultima zi din Postul Mare 

în care se pomenesc cei adormiţi. O parte din vinul sfinţit la biserică se duce şi se varsă la 

mormântul celor care au fost pomeniţi. Joia se fac cozonacii, pasca, celelalte cocături şi se 

înroşesc ouăle. Ouăle se mai vopsesc şi sâmbăta. Bunica a fiert sâmbătă un tuci mare cu 200 de 

ouă de găină şi de gâscă, pe care le-am vopsit în toate culorile. 

Oul este simbolul renaşterii, semnul genezei, pentru că el conţine sămânţa din care apare 

viaţa (puişorul). Nu numai roşul simbolizează viaţa, ci şi celelalte culori: verdele frunzelor, 

galbenul soarelui, albastrul cerului şi al apelor. Odată cu omul renaşte şi natura, de aceea, la noi, 

pe ouă se desenează semne din natură. Oul este o reprezentare a mormântului purtător de viaţă al 

Domnului, care se deschide la Învierea Sa din morţi. 

 De Paşte, cei mai mici aşteaptă să vină de iepuraşul cu daruri. De fapt, iepuraşul este tot 

un semn al rodniciei, pentru că face mulţi pui. Oamenii lasă pe câmp, toamna, un snop de grâu 

legat, numit „iepure”, pentru ca recolta să fie mai bună anul următor, înmulţindu-se ca iepurele. 

Sacrificiul este simbolizat prin obiceiul ca oamenii să ciocnească ouă în ziua de Paşte sau să taie 

miel, pe care să-l gătească pentru această zi. Mielul este şi el tot un însemn al lui Hristos, care  s-

a jertfit pentru păcatele lumii şi, ca un miel nevinovat, a coborât în mormânt. 

În această săptămână dinaintea Paştilor se aranjează mormintele, se împodobesc cu flori, 

se vopsesc cu var pietrele de la morminte, iar vinerea, după ce mergem cu flori la Domnul 

Hristos şi trecem pe sub Sfânta Masă, ne ducem şi la cimitir cu lumânări, flori şi cu ceva bucate 

de post de împărţit. Femeile mai în vârstă merg şi acum, precum odinioară, cu oalele cu jar la 

tămâiat, în satul Hăbud, din comuna natală. În satul Tăriceni se aprinde doar tămâie la căpătâiul 

morţilor. 

Mama îmi spunea că bunica ei a învăţat-o să nu aprindă tămâia în acelaşi loc cu 

lumânările, zicându-i că ea ştie din moşi-strămoşi că lumânarea e pentru lumină şi că cel care 

vine la lumină nu vede, pentru că-l orbeşte fumul de tămâie. 



 În Vinerea Mare sau Vinerea Seacă, cine poate, ţine post negru, măcar până la asfinţitul soarelui. 

Se zice că în această zi se spală măcar o rufă curată, ca să poţi spăla în vinerile de peste an. 

Seara, am mers cu ceilalţi copii la biserică la Denie şi am cântat prohodul. Am dus flori şi le-am 

aşezat pe Sfânta Masă. Se crede că cei care trec de trei ori pe sub aceasta nu vor suferi de dureri 

de cap tot anul, şi nici de dureri de şale. 

 De la Denie aducem flori acasă şi se spune că este bine să le pui în apa cu care te speli pe 

cap, ca să nu te doară capul. Se zice că dacă plouă în vinerea seacă, anul va fi mănos. Anul acesta 

a plouat aşa de mult, că de-abia am putut aprinde lumânările în cimitir, iar de la biserică abia am 

venit acasă, pe un aşa potop de ploaie. Dar ne rugăm ca anul să fie unul roditor.  

În această seară, credincioşii trebuie să uite de orice grijă lumească, de orice ură sau 

supărare, aflându-se pătrunşi de puterea credinţei, care le înalţă sufletul, făcându-i mai buni şi 

mai drepţi.  

La întoarcerea acasă, se lasă lumânările aprinse, ca să afle şi cei morţi de venirea 

„zilelor mari”. Dacă lumânarea rămâne aprinsă, se crede că e semn bun. 

În Sâmbăta Paştilor ne pregătim pentru că urmează Noaptea Învierii. Unii creştini duc la 

biserică lumânări mari, frumos împodobite şi alte daruri pentru sufletele celor morţi fără 

lumânare. Unii duc trei sau şapte ani la rând lumânări împodobite pentru sufletele adormiţilor lor 

nepregătiţi. 

Şi în comuna mea natală se crede că, prin Învierea Domnului, Raiul se deschide tuturor 

sufletelor reţinute în prinsoarea iadului, şi deschis rămâne până la Duminica Tomii, la Ispas sau 

Rusalii. Se spune că cine moare în ziua de Paşte, numită cea luminată,  merge de-a dreptul în 

Rai, fiindcă i se iartă toate păcatele. 

În Noaptea Învierii, fiecare credincios ţine câte o lumânare în mână, spre a arăta bucuria 

pe care o simte, lumânare pe care o va păstra, fiind păzitoare de mai multe primejdii. Cu 

lumânarea de la Domnul Iisus se face semnul crucii în casă, pe pereţii proaspăt spoiţi, ca să fie 

ferită casa de primejdii, să se ducă urâciunile în mărăcini şi în pustii. De asemenea, această 

lumânare de la Paşti este oprită de la an la an, ba chiar şi şapte ani, pentru că se aprinde atunci 

când este pericol de grindină sau de furtună. 

La Înviere, credincioşii aduc la biserică şi coşuri cu ouă roşii, cozonac, pască şi alte bucate, 

pentru a fi sfinţite. Cojile de ouă sfinţite nu se aruncă, pentru că se afumă cu ele bolnavii. 

Slujba de Înviere începe la miezul nopţii şi se termină în revărsatul zorilor. Creştinii iau 

lumină, pe care o duc la casele lor şi „paşte” (bucăţele mici de pască).  Paştele este luat înainte de 

a mânca de dulce. Se spune că, după ce iei paşte, nu e bine să dormi, pentru că ţi-l fură necuratul 

în timpul somnului. După ce se întorc de la biserică, în noaptea de Paşti, toţi ai casei se aşază la 

masă şi, după ce au luat paşte, gustă ouă şi pască sfinţită. Pasca simbolizează faţa lui Iisus.  

Unii creştini de la noi întâi împart, în dimineaţa de Paşte, abia după aceea gustă şi ei din 

bucatele pe care le-au pregătit pentru această zi minunată. La Şirna, ca şi în celelalte comune din 

partea de sud a judeţului Prahova (Poienarii Burchii, Poienarii Apostoli, Tinosu, Cocorăştii Colţ) 

se împart în dimineaţa de Paşte, prin vecini, prin sat, farfurii cu ouă, covrigi, cozonac, vin, 

prăjituri şi ale bunătăţi, fiecare ce are. Dar este o forfotă prin tot satul, care mai de care să dea de 

pomană şi celor plecaţi dintre cei vii, ca să se bucure şi sufletele lor la aşa zi mare. Se spune că 

nu e bine să mergi la cimitir şi să-i jeleşti de Paşte, pentru că e o zi de mare bucurie. 

În dimineaţa Paştelui, se pun într-un lighean un ou roşu şi un ban de argint, peste care se 

toarnă apă proaspătă, adusă de la fântână. Se spală toţi ai casei şi îşi dau cu oul roşu pe obraz, 

spunând că vor să fie sănătoşi, cu obrajii roşii, să fie iubiţi ca ouăle de Paşti, să le fie faţa netedă, 

ferită de coşuri. Se ia moneda şi se meneşte ca cei ai casei să fie mândri şi onoraţi ca argintul. 



Uneori se pune în lighean şi busuioc şi se spune că cei ce se spală cu apa aceea vor fi onoraţi ca 

busuiocul.  

Primul ou de Paşte e bine să fie mâncat fără sare, pentru a nu asuda tot anul. În ziua de 

Paște, nu este bine să iei sare în mână. 

Nu se fac vizite în ziua de Paşte, decât familiei şi naşilor, la care se merge cu plocon (ouă 

roşii, cozonac, prăjituri, vin, alte daruri), fiecare după cum a obişnuit şi  după cum poate. Se 

merge şi la rude în prima sau în a doua zi de Paşti, dar fiecare doreşte să petreacă în familie 

Sărbătoarea Sfântă a Învierii.  

În unele localităţi, cum sunt Drajna şi Izvoarele din judeţul Prahova, în zilele Sfintelor 

Paşti se cântă în biserică aşa-numitele „pricesne”, cântări laice specifice acestei Sfinte Sărbători a 

Învierii. 

E bucurie mare, în această zi de Paşti, dar o bucurie cumpătată trebuie să fie, pentru ca 

noi să ne putem umple, cu adevărat, sufletele cu lumină, şi să rostim, în credinţa lui Dumnezeu, 

„Hristos a înviat!”. 

 

STUDII, CERCETẶRI CADRE DIDACTICE 
 

ROLUL  PROFESORULUI 

ÎN  SOCIETATEA  CUNOAŞTERII 

Profesor Lucia Ionescu 

 

       Trăim într-o lume în care lucruri care altădată erau ficțiune, acum sunt reale sau presupus 

reale. Premiul NOBEL pentru CHIMIE în anul 2010 a fost acordat pentru cercetări legate de 

atomul de carbon- baza tuturor formelor de viaţă cunoscute pe Terra, ,,Particula lui 

DUMNEZEU’’ a fost omagiată printr-o melodie care induce o stare de beatitudine, de relaxare şi 

fericire tuturor, gaura neagră dintr-un univers este gaura albă din altul.Este posibil să existe 

versiuni paralele cu ale noastre astfel încât să trăim visul unui ,,alter ego’’, iar după 2012 se 

crede că o a 4-a dimensiune spaţială își va face simţită prezența. A apărut teoria ,,inflației 

cosmice’’, conform căreia universul nu este uniform. Paralel cu lumea noastră se află o altă 

lume, distanța dintre cele două fiind de o trilionime de trilionime de centimetri. Există 10
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neuroni, exact câte stele au fost descoperite până în prezent. Un nou Einstein va da peste cap 

fizica newtoniană, o nouă terapie cu antioxidanți va deveni secretul tinereții veșnice. 

       Toate acestea şi multe altele asemănătoare m-au determinat să mă gandesc la rolul ce îi 

revine profesorului în aceasta societate a cunoaşterii, a explorării, a vitezei. Noile metode de 

predare-învatare utilizate de profesorul modern au un mare potenţial pentru schimbarea şi 

stimularea inovaţiei actului de educaţie. Ele au rolul de a dezvolta competenţe, de a implica toţi 

participanţii, de a dezvolta capacităţi de analiză. Astfel, se urmăreşte exprimarea personalităţii şi 

dezvoltarea relaţiilor interpersonale, prin valorificarea ideilor fiecăruia, luarea unor decizii 

optime pentru  diverse soluţii, explorarea unui subiect, a unei situaţii, din mai multe perspective. 

Societatea bazată pe cunoaștere determină nevoia de pregătire  de-a lungul întregii vieți și pentru 

toate vârstele. Este nevoie de strategii ale pregătirii de calitate pe termen lung, realizate în 

colaborare cu administrațiile locale, regionale și naționale. Aceste obiective pun în evidență 

prioritatea care trebuie acordată calității educației în activitățile formării inițiale și a învățării 

permanente. Importanţa cunoaşterii şi a tehnologiilor de vârf determină importanţa unei educaţii 

preuniversitare de bună calitate, flexibilă la cerinţele societăţii. 



        Educaţia în societatea cunoaşterii înseamnă dezvoltarea competenţelor secolului XXI, prin: 

capacitate de adaptare, competenţe de comunicare, creativitate şi curiozitate intelectuală, pasiune 

intelectuală şi ştiinţifică, gândire critică şi sistemică, capacităţi de colaborare, auto-formare, 

responsabilitate socială. Rolul profesorului rămâne foarte important, esenţial şi cuprinde 

utilizarea şi managementul cunoaşterii existente sub forma cunoaşterii tehnologice şi 

organizaţionale, în condițiile unei economii în care bunurile intangibile devin mai importante 

decât cele tangibile. Astfel, formarea profesională în societatea cunoașterii devine decisivă și are 

în vedere lucruri noi, precum: învăţarea electronică (e-learning) și utilizarea internetului; 

managementul cunoaşterii; protejarea mediului înconjurător şi asigurarea societăţii durabile şi 

sustenabile; aprofundarea cunoaşterii despre existenţă.  

        Competențele profesorului nu sunt limitate la domeniul de predare, ci sunt dezvoltate dintr-

o perspectivă care are în centru elevul, fiind mai degrabă organizatorul mediului de învăţare şi 

facilitator al proceselor de învăţare, decât simplu transmiţător de cunoştinţe. Schimbarea rolului  

profesorilor duce la necesitatea schimbării educaţiei acestora  prin parcurgerea  mai multor 

puncte cheie.Trebuie identificate competenţele necesare pentru a face faţă unei societăti care cere 

mereu noutăţi, este necesară oferirea condiţiilor optime pentru sprijinirea cadrelor didactice 

pentru a răspunde noilor provocări, în perspectiva învăţării permanente şi asigurarea unui număr 

suficient de opţiuni pentru nobila profesie de dascăl, prin creşterea atractivităţii  predării . Ei 

trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru curriculum, pentru integrarea din ce în ce mai mult a 

tehnologiilor de informaţie şi de comunicare în situaţii formale de învăţare. Chiar dacă este un 

perfecţionist, cu spirit inovator, un profesor nu va avea niciodată rezultate dacă acționează 

singur. Activităţile trebuie sa aibă loc în medii considerate deschise, în care se colaborează cu 

comunitatea, familia, cu instituţii de învăţământ superior, partenerii sociali, colegi din alte şcoli, 

din ţară sau din străinătate. 

        Un adevărat profesionist în predare ştie să-și adapteze demersul pedagogic pentru 

apropierea cunoaşterii didactice de cunoaşterea ştiinţifică. Creșterea motivației și interesului 

elevilor pentru studiu, pentru valorificarea potențialului creativ și  intelectual , pentru implicare 

nu se poate obtine decat prin transformarea elevului în subiect activ al propriei deveniri. 

 

 BIBLIOGRAFIE 

Chiş, V., Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura PUC, Cluj-Napoca, 2001. 

Suport de curs ,,Formarea continua a profesorilor de chimie in societatea cunoasterii,,-Modul A  
  



METEORE  ELECTRICE 

                                              Profesor Lucia Isaiu 
 

Fulgerul este o scânteie electricặ foarte puternică, ce se produce între doi nori. Deoarece unii nori sunt 

încărcaṭi cu sarcini pozitive, iar alṭii cu sarcini negative, se întâmplă uneori când doi nori încărcaṭi diferit se 

apropie unul de altul, să se producă o descărcare între ei, care nu este altceva decât fulgerul. 

El are forma unei linii luminoase în zig-zag, însă mult mai lungă. 

Culoarea fulgerului este albặstruie strặlucitoare, cậnd însặ 

descặrcặrile se produc în regiunile înalte ale atmosferei,unde 

presiunea este micặ, se observặ o linie roṣiaticặ sau violacee  

ce se întinde pe o suprafatặ mare. 

 Câteodată, fulgerul are o lungime de 15-20 Km, 

iar durata lui este extrem de scurtă,de ordinul câtorva ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trặsnetul este o scậnteie foarte puternicặ ce se produce între un nor ṣi un corp de pe suprafata 

Pặmậntului. 

Trặsnetul cade asupra clặdirilor mai înalte ṣi în special asupra acelora ce au turle ascuṭite,asupra 

copacilor mai înalṭi,dar poate cặdea ṣi asupra oamenilor ṣi animalelor, 

atunci cậnd sunt surprinṣi pe camp. 

Majoritatea oamenilor loviți de trăsnet sunt surprinși de furtună într-un loc 

expus sau se află în imediata vecinătate a unui copac lovit de trăsnet. 

 



                                                                            

Formarea trăsnetului 

Prin frecarea straturilor norului se formează  spații cu încărcătură (ionică) electrostatica negativă  
și pozitivă. Zona de trecere dintre regiunile cu sarcini pozitive și negative au loc la înălțime mare și temperaturi 

între −10°C și −15°C, aici picăturile de apă din nor transformându-se în cristale  de gheață. Stratul superior (de 

sus) al norului este în mod normal  

încărcat pozitiv, iar stratul inferior (de jos) negativ. Aceste sarcini 

induc la rândul lor sarcini de semn opus la suprafața pămantului. 

Trăsnetul este o descărcare electrică care restabilește  

echilibrul electric între straturile norului de furtună și pământ . 

Trăsnet negativ 

•Datorită duratei foarte scurte a unui trăsnet, doar câteva 

microsecunde, intensitatea curentului electric poate atinge 

sute de mii de amperi, iar temperatura din interiorul acestuia 

poate depăși 28 000 °C. 

•Un trăsnet atinge în medie lungimea de 1 - 2 km. 

În zonele tropicale, unde umiditatea aerului 

e mai ridicată, trăsnetele pot ajunge la 2 - 3 km 

lungime. 

•Tensiunea unui trăsnet cu o lungime de 1 km este  

de aproximativ 100 milioane de volti . 

•Energia totală descărcată este aproximativ 500 MJ. 

Trăsnet pozitiv 

•Deoarece trăsnetele pozitive au lungimea mai mare și descarcă sarcini de pe suprafețe mai întinse, 

acestea au o energie mult mai mare decât cele negative. 

•Lungimea și, prin urmare, tensiunea sunt de aproximativ 10 ori mai mare decât a trăsnetelor negative. 

•Durata și curentul sunt ambele de aproximativ 10 ori mai mari. 

•Energia este de aproximativ 1000 de ori mai mare. 

Efectele trăsnetului sunt aceleaṣi ca ale scậnteielor electrice, însặ cu mult mai puternice. Astfel distingem : 

•efecte mecanice -trặsnetul sfarặmặ corpurile izolatoare pe care cade de exemplu :copaci,ziduri etc. ; 

•efecte termice -trặsnetul poate aprinde sire de fận,paie,magazii de lemn,poate topi metalele ; 

•efecte fiziologice -trặsnetul produce leziunea organelor, paralizia, sau în multiple cazuri moartea oamenilor ṣi 

animalelor. 

Paratrăsnetul (aparator contra trăsnetului) a fost inventat de catre Benjamin Franklin la jumặtatea 

secolului al XVIII-lea ṣi se monteazặ pe clặdirile înalte pentru a le feri de trặsnet. 

Paratrặznetul este format dintr-o tijặ metalicặ (de pậnặ la 10 metri), ascuṭitặ la vậrf ṣi prevặzutặ printr-un 

vậrf inoxidabil ca sặ nu rugineascặ (rugina este izolator electric).Paratrặsnetul este montat în poziṭie verticalặ în 

partea cea mai înaltặ a clặdirii(pe acoperiṣ) ṣi comunicặ cu pặmậntul printr-un conductor metalic. Extremitatea 

de jos a cablului se leagặ cu plặci metalice, care se introduc în pặmậnt.  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsecund%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Amper
http://ro.wikipedia.org/wiki/Celsius


 
Cậnd clặdirea este mai mare, este prevazutặ cu mai multe paratrặsnete care se conecteazặ între ele.  

Avioanele sunt protejate cu un dispozitiv numit  discharge wicks. Acestea sunt elemente metalice 

ascuțite pe aripi care minimizează sarcina statică care se acumulează pe suprafața metalică a avionului în zbor. 

Tunetul reprezintặ un zgomot particular ce însoṭeṣte atật fulgerul, cật ṣi trặsnetul. 

Scậnteia electricặ produsặ de fulger sau trặsnet, avậnd temperatura ridicatặ ( în apropierea fulgerului sau  

trăsnetului aerul atinge temperaturi de 30.000 °C, de 5 ori mai mare ca temperatura de la suprafaṭa  Soarelui), 

dilatặ aerul brusc, ce devine mai uṣor ṣi se ridicặ . Aerul rece din jur îi ia locul si se produce o miṣcare puternicặ 

a aerului (o undặ de ṣoc), care determinặ acel zgomot ce însoṭeṣte fulgerul ṣi trặsnetul. Tunetul se aude de cele 

mai multe ori prelungit,fie din cauza refletiei sunetului pe munṭi, dealuri, etc.fie din cauza faptului cặ scậnteia, 

fiind foarte lungặ,sunetele pornesc din diferite puncte ṣi nu ajung simultan la urechea noastrặ. 

Existặ situaṭii în care vedem fulgerul,fặrặ sặ auzim tunetul.Explicaṭia constặ în faptul cặ fie fulgerul 

s-a produs la o distanṭặ prea mare de noi, fie sunetul a fost reflectat din cauza furtunii. 

 Zgomotul produs în timpul trặsnetului este mult mai puternic decật în cazul fulgerului. 

 Deṣi fulgerul/trặsnetul ṣi tunetul se produc în acelaṣi timp, percepṭia lor au loc la momente diferite : astfel, 

vedem întậi fulgerul sau trặsnetul ṣi pe urmặ auzim tunetul.Explicaṭia este extrem de simplặ ṣi se bazeazặ pe 

diferenṭa mare dintre viteza de propagare a luminii (c=300 000 Km/s) ṣi cea a sunetului(vs=340m/s).  

 

 
    

COMPORTAMENTUL PROSOCIAL 

(câteva implicaţii educative) 

Profesor Angela Stan 

CJAP Prahova 
Motto: 

„…şcolile noastre trebuie sa se schimbe radical, daca dorim sa educam copiii astfel încât ei sa fie unul 

pentru celalalt si nu unul împotriva celuilalt”. 

(M. Deutsch) 

 

In ideea ca educatorii –cunoscând câteva elemente fundamentale despre acest tip de 

comportament uman- vor reuşi sa le valorifice/ exploateze mai eficient in scopul atingerii unor 

ţinte vizate de managementul educaţional, vom trece in revista, pentru început, aspectele 

esenţiale ce delimitează problematica comportamentului prosocial, urmând apoi sa facem câteva 

sugestii educative privind educarea acestui comportament, pornind de la premisa ca dezvoltarea/ 



favorizarea acestui comportament in rândul elevilor duce la prevenirea, diminuarea, 

neescaladarea, chiar inhibarea (daca nu-i prea mult spus) a comportamentului agresiv, lucru 

valoros intr-o societate contemporana cu un potenţial agresiv si violent deosebit. 

 

Comportamentul prosocial 

Daca ar fi sa luam drept  puncte de reper definiţiile date de diferiţi autori unui astfel de 

comportament specific uman – „comportament orientat spre ajutorarea, protejarea, sprijinirea, 

dezvoltarea celorlalte persoane, fara aşteptarea unei recompense externe” (J. Reykowski), 

„acţiunea care nu aduce beneficii decât celui care primeşte ajutor” (R. A. Baron), „acte 

intenţionate care ar putea avea consecinţe pozitive pentru alţii” (A. Baum, J.D. Fischer, J. E. 

Singer) – doua sunt condiţiile necesare si suficiente pe care H. W. Bierhoff (1987) le postulează 

pentru identificarea comportamentelor prosociale: a) intenţia de a ajuta alte persoane si b) 

libertatea alegerii, acordarea ajutorului in afara obligatiilor profesionale. Daca luam in 

considerare si o a treia condiţie (dupa D. Bar-Tal, Sharabany si Raviv) -s-o numim c) fara 

aşteptarea recompenselor externe, „recompensele” excluse sunt doar cele „externe”, aşa ca ne 

aşteptam ca cei care fac astfel de comportamente sa „beneficieze”  in schimb de ceva 

recompense „interne”, ca de exemplu: creşterea prestigiului in fata colegilor, o stare de bine 

interioara ca urmare a satisfacerii standardelor lor de comportament moral, etc.  

Trebuie sa ne ferim a reduce comportamentul prosocial la manifestări altruiste aşa cum 

ne atrage atenţia profesorul S. Chelcea, in studiul sau pe tema acestui tip de comportament (vezi 

1, 1996), pentru ca el are o extensie mai cuprinzătoare, in care sunt incluse, pe lângă ajutorarea 

semenilor si apărarea proprietatii, jertfa de sine pentru dreptate, pentru independenta patriei.  

Aşadar, călăuzindu-se ca un far după valoarea suprema – omul, S. Chelcea intelege 

comportamentul prosocial ca fiind „acel comportament intenţionat, realizat in afara obligatiilor 

profesionale si orientat spre sustinerea, conservarea si promovarea valorilor sociale”. Numai ca 

autorul definiţiei de mai sus simte nevoia unor precizări; astfel, discernământul persoanei, 

prezenta intenţiei de sprijinire a valorilor sociale este obligatorie pentru a califica un 

comportament ca fiind prosocial.  

Elevii mei, carora le predau Sociologie, sunt din ce in ce mai putin interesati de aceasta 

problematica atunci cand o dezbatem la ore. Sa fie oare pentru ca astfel de comportamente au 

devenit prea rare, pentru ca oamenii nu mai pun la loc de cinste astfel de comportamente, nu le 

mai valorizează pozitiv, ba chiar le trec cu vederea, fiind preocupaţi mai mult de comportamente 

ce pun omul intr-o lumina nefavorabila si nedemna (vezi comportamentul agresiv)? Sa fie acesta 

unul din motivele pentru care tema comportamentului prosocial este una relativ tânăra in 

psihologia sociala, din vina căruia ea are o istorie atât de scurta? Deoarece, abia începând cu anii 

’70, găsim menţionate cercetări pe aceasta tema. Primele importante sunt cele ale lui Bibb Latane 

in colaborare cu J. M. Darley, care au studiat inhibarea comportamentului prosocial, datorita 

prezentei altor persoane (in situatii ce reclamau ajutorarea victimelor), plecând de la un fapt 

incredibil, dar adevărat, petrecut in SUA: o femeie a fost omorâta, chiar in fata blocului in care 

locuia, deşi strigase disperata după ajutor, iar vecinii săi de bloc văzuseră scena, insa fara sa 

schiţeze nici un gest de ajutorare a femeii, nici măcar un telefon la politie. J. Darley a numit 

aceasta „inertie”, pasivitate, efectul de spectator, explicat prin fenomenul de difuziune a 

responsabilitatii in prezenta mai multor persoane care asista la scene ce necesita intervenţie 

pentru ajutorarea victimelor. Aşa se explica multe din comportamentele de noninterventie a 

semenilor noştri atunci când suntem martorii unui accident, unei batai pe strada, unui furt, 



gândindu-ne ca celalalt e dator sa intervină in locul nostru, ca poate altcineva a si anunţat deja 

Politia, etc. 

Mergând mai departe, prin 1972, L. Berkowitz, propune in explicarea funcţionarii 

comportamentului prosocial aşa numita norma a „responsabilitatii sociale”, norma aplicata 

selectiv de diferite persoane, in sensul ca ele se manifesta prin comportament prosocial, de 

ajutorare, mai mult pentru acei oameni care au ajuns victime, fara sa fi avut control asupra 

situatiei. Oricum nu ar trebui sa se uite ca una dintre marile noastre datorii este aceea de a fi 

responsabili de viata semenilor noştri, in primul rând a celor ce depind de noi: copiii, rudele, 

persoanele in vârsta, prietenii, colegii, vecinii… 

Tot căutând in istoria psihologiei sociale, trasata de S. Chelcea in al sau „Vademecum in 

psihosociologie” date referitoare la comportamentul prosocial, n-ar fi rău sa amintim si 

rezultatele altor cercetări, căci datele lor pot constitui repere serioase pentru cadrele didactice in 

educarea comportamentului prosocial: 

la oraşe se intalneste mai rar decât in mediul rural comportamentul prosocial, cu 46% la 72 % 

(H. Takooshian in 1977), procente care ne fac sa ne întrebam despre consecinţele nu tocmai 

pozitive pe care impactul vieţii urbane îl are asupra oamenilor (vezi aglomeraţia, creşterea 

agresivitatii, reducerea presiunii grupului asupra individului); 

de regula, barbatii acorda ajutor, iar femeile mai mult îl primesc; 

 

Cateva implicatii educative 

Acum, ghidându-ne (si trecând in revista totodată) alte câteva idei importante despre 

comportamentul prosocial din studiul profesorului S. Chelcea pomenit anterior, sa încercam sa 

facem si unele consideraţii referitoare la cum am putea construi si dezvolta comportamentul 

prosocial la elevi. Întrucât se susţine ca nu exista un tip de criminal înnăscut, rezulta -prin 

corelaţie- ca aşa nu exista nici un tip altruist din naştere, afirmaţie in sprijinul ideii ca este un 

comportament invatat. Asta ne da noua, dascălilor, speranţe in sensul ca vom putea educa 

oameni altruişti, apelând la o forma (modalitati) de socializare corespunzătoare, socializare 

apreciata ca având un rol determinant in apărarea si promovarea valorilor sociale. Bineinteles ca 

eforturile făcute de şcoala trebuie susţinute de familie (mai ales de ea), de grupurile de 

covarstnici, organizaţiile de copii si de tineret, mass-media, căci e nevoie si de formarea unei 

atitudini prosociale, ca premisa a comportamentului de intrajutorare umana, întrucât aceasta 

atitudine ramane o constanta a personalitatii. Concluziile unor cercetări ca cele efectuate de E. J. 

Phares si J. T. Lawiell in 1975, pot constitui un punct de plecare in demersul nostru educativ-

socializator pentru comportamentul prosocial al elevilor, având in acelaşi timp valoare de 

sugestie pentru noi, deoarece aflam ca tendinţa persoanelor de a-i ajuta pe alţii e mai accentuata 

atunci când respectivele persoane au avut parte de o socializare capabila sa le furnizeze ideea ca 

oamenii sunt buni si relaţiile dintre ei sunt corecte, care a reuşit sa le formeze indivizilor 

convingerea ca semenul ce are nevoie de ajutorul lor nu este unul lipsit de valoare sau un om rău, 

ci ca totul se datorează stricării echilibrului echitaţii sociale. Astfel de persoane se vor mobiliza 

(vezi si teoria echitaţii), cu siguranţa, spre a interveni pentru restabilirea justiţiei sociale. Credem 

ca acesta este un obiectiv major si maret pentru şcoala, numai ca o sa ne fie cam greu sa realizam 

un asemenea deziderat, in condiţiile lumii contemporane care-l contrazice la tot pasul. Dar măcar 

in mediul şcolar, elevii trebuie deprinşi cu interacţiuni corecte (in primul rând, in relaţia profesor 

– elevi, fiindcă aşa vor reacţiona prosocial mai puternic decât daca se obişnuiesc cu neechitatea.  

Pe lângă formarea unei concepţii despre lume si oameni in acord cu cele spuse puţin mai sus, 

studiul amintit ne spune ca alegerea comportamentului prosocial depinde in buna măsura de tabla 



de valori a actorilor sociali. Deci, in şcoala, cu precădere la orele de educaţie/ cultura civica (dar 

nu numai – vezi orele de lectura, de dirigenţie, vizionarea de filme, implicarea elevilor in 

proiecte comunitare, etc.) ar trebui sa li se formeze elevilor, ba chiar sa li se inoculeze in raport 

cu vârsta, ca ajutorarea semenilor, apărarea proprietatii, jertfa de sine pentru dreptate, pentru 

independenta patriei sunt valori care merita sa figureze la loc de frunte pe lista valorilor ghid ale 

fiecărui om. Mă gândesc ca prin activitatile şcolare si extraşcolare desfasurate, s-ar putea înlătura 

din viata noastră un mare pericol care ameninţa sa se întindă cu repeziciune in rândul tinerei 

generaţii, si anume: indiferenta, nepăsarea, insensibilitatea fata de semeni, fata de tot ceea ce se 

întâmpla in jurul nostru, pentru ca aceste „boli” împiedica apariţia, manifestarea 

comportamentului prosocial. 

Tot o concluzie, rezultata experimental, spune ca pentru copii si tineri, observarea unui 

model prosocial sporeşte probablitatea de a acorda ajutor (J. H. Bryan si N. H Walek, 1970). 

Aşadar, sa nu ignoram faptul ca profesorul poate fi din plin un astfel de model pentru elevii săi, 

prin influenta pe care o exercita asupra acestora. Dar n-ar fi rău sa le înlesnim elevilor noştri si 

contactul cu filme, carti, proverbe, alte genuri de spectacole (mă refer la mici piese de teatru puse 

in scena chiar de copii) ce ar putea oferi modele de acţiune in sens prosocial. Din păcate, un 

instrument de mare ajutor, aici, mass-media este prea puţin orientat in aceasta direcţie. De 

asemenea, eforturile educatorilor ar trebui sa fie îndreptate spre schimbarea unei anumite stari de 

lucruri; si anume, aceea ca din teama de a le scădea prestigiul personal, oamenii nu acorda ajutor 

tocmai celor care au mai multa nevoie de noi. Si aici, profesorul este cel care da tonul in 

schimbarea unei astfel de prejudecati: el nu trebuie sa-i marginalizeze sau sa-i trateze diferit pe 

copiii din clasa sa, provenind din medii defavorizate sau care au cerinţe educative speciale, 

apartin altor etnii, religii, etc., ci din contra, ar fi mai potrivit sa le dea de îndeplinit pe măsura 

posibilitatilor fiecăruia, sarcini in clasa, sa-i sustina moral, sa favorizeze contactul lor cu ceilalţi 

copii, evitând izolarea lor, marginalizarea de către colegi, astfel încât sa le vina mai uşor acestora 

din urma sa dezvolte comportamente prosociale fata de ei. Referitor la constatarea lui R. Granet 

(1970) conform căreia competenta in acordarea ajutorului creste daca suntem familiarizaţi cu 

mediul natural si social in care se desfasoara acţiunea, extragem de aici, câteva semnificaţii 

formative, aşa cum observa si profesorul S. Chelcea: mărind competenta oamenilor, invatandu-i 

cum sa acorde ajutor, sprijinindu-i sa cunoască terenul, speram ca frecventa comportamentului 

prosocial sa crească. Desi, educaţia de tip militar este văzuta un exemplu in acest sens, putem la 

fel de bine sa consideram ca si cea efectuata in şcoala se preteaza la sporirea comportamentului 

prosocial prin creşterea competentei in rândul elevilor, cu precădere. Ca ilustrare a acestei idei, 

sa amintim diferite cluburi, organizaţii, asociaţii de elevi care au deschideri socio-umane: mici 

organizaţii de Crucea Rosie, cluburile de cercetaşi, voluntarii in realizarea in rândul colegilor a 

unor activitati de prevenire si combatere a unor comportamente de risc, precum consumul de 

droguri, iniţiativa elevilor in implicarea in cadrul unor proiecte ale comunitatii locale, formarea 

de mediatori de conflict in scoli, etc. 

Aprobarea sociala, recompensarea simbolica a comportamentelor prosociale ale elevilor 

este benefica pentru tendinţa de reiterare a acestui tip de comportament (vezi experimentul lui 

Baron si alţii, 1974), pentru ca sporirea stimei de sine corelează pozitiv cu orientarea prosociala a 

comportamentului, fiind o forta motivatoare. Profesorii, in general, n-ar trebui sa distrugă (in nici 

un fel), ci sa favorizeze creşterea stimei de sine a elevilor lor, sa-si încurajeze întotdeauna elevii, 

sa recompenseze mereu orice mic comportament prosocial observat la elevii săi… Pe lângă 

explicaţii cognitiviste, se găsesc si explicaţii afective pentru producerea comportamentului 

social. Una dintre ele, bazându-se pe influenta emoţiilor si a sentimentelor asupra noastră, 



corelează direct stările afective pozitive (bucurie, optimism, sentimentul succesului) cu frecventa 

comportamentului prosocial. Deci, tot in puterea noastră, a profesorilor, sta si acest lucru, căci 

copiii petrecându-si mare parte din zi la şcoala, e necesar sa avem permanent in clasa, un climat 

afectiv pozitiv. In strânsa legătura cu acest climat, menţionam efectele pozitive ale diferitelor 

forme de cooperare, aşa cum este lucrul in echipe, efectuarea unor microcercetari in comun, etc., 

unde comunicarea intre elevi este esenţiala si poate favoriza comportamentele de intrajutorare, 

sprijinire a colegilor cu rezultate mai slabe la invatatura. Un rol important in declanşarea 

comportamentului prosocial jucându-l si simpatia fata de persoanele in cauza, ar trebui sa lăsam 

copiilor libertatea alegerii partenerilor de lucru, noi având doar grija, ca grupele formate sa 

păstreze un anumit echilibru. Ideal, ar fi sa înlesnim circumstanţe favorabile pentru manifestarea 

comportamentelor de întrajutorare dintre elevi: sa cream spatii şcolare speciale in care elevii sa 

poată sa-si facă temele împreuna, sa-si poată rezolva problemele legate de şcoala in grup, chiar 

in incinta scolii, căci in afara ei, ei pot sa se intalneasca/ sa se grupeze mai greu. Invatarea cu cei 

de aceeaşi vârsta se dovedeşte uneori mai temeinica decât cea individuala. 

Tinand cont de abordarea integralista a comportamentului prosocial din perspectiva 

teoriei acţiunii sociale, am putea sa mai facem următoarele cateva consideraţii:  

esenţial este ca elevii sa fie ajutaţi sa conştientizeze, intr-o  societate atât de materialista, ca 

adevărata răsplata pentru comportamentul lor prosocial este comportamentul insusi, ca poţi 

obţine satisfacţii numai ca urmare a realizării unei acţiuni de acest gen, aşa încât ei sa se 

orienteze si spre exterior, nu numai asupra propriei persoane; 

apoi, elevii trebuie „impinsi”, obisnuiti, impulsionaţi sa acţioneze, sa intervină prosocial, chiar sa 

facă primul pas si sa ştie ca „lasă-l mai bine pe celalalt sa intervină!” nu e o formula după care te 

poţi conduce; 

e necesar ca elevilor sa le fie furnizate si modele de acţiune, sa li se formeze o imagine adecvata 

despre ceea ce este bine si ceea ce este rău, despre ceea ce înseamnă conformarea in raport cu 

normele si valorile societatii in care trăim; 

si nu in ultimul rând, elevii sa ştie ca exista o norma a reciprocitatii: trebuie sa ajuţi, dar ai 

dreptul legitim (in egala măsura) sa fii ajutat. Pentru aceasta, sa-i invatam pe elevii noştri modul 

cel mai eficient de a cere ajutor: o anumita moderaţie, evitarea unui ton ultimativ sau a 

insistentei, etc. 

 

Concluzie  

In încheiere, ne exprimam speranţa ca demersul nostru va constitui pentru colegi, un 

indemn la asumarea cat mai responsabila a misiunii de educator, in vederea atingerii a ceea ce ar 

trebui sa devină o exigenta a educaţiei şcolare: încurajarea si dezvoltarea valorilor, atitudinilor, 

cunostintelor care stimulează in rândul tinerilor, manifestarea comportamentului prosocial, cu 

scopul imbunatatirii interacţiunilor sociale de grup. 
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REPERE LEXICO-STILISTICE ÎN OPERA LUI 

MATEIU I. CARAGIALE 

 

Nicoleta Preda, prof. gr. I, metodist al I.S.J. Prahova 

 

Opţiunea pentru domeniul stilisticii are motivaţii puternice în activitatea didactică: 

conţinutul sărac al elementelor stilistice în programele şcolare; informaţii periferice în manuale şi 

aplicaţii superficiale, formulate fără a avea în prealabil conceptele lămurite şi fără a orienta elevii 

în rezolvarea cerinţei prin modele; confuzia frecventă între analiza literară şi analiza stilistică; 

reducerea analizei stilistice a textului literar la identificarea şi la comentarea figurilor de stil; 

exploatarea insuficientă a textului nonliterar, a resurselor sale expresive, mai ales dacă avem în 

vedere faptul că elevii, după terminarea şcolii, vor mai intra foarte rar în contexte de analiză 

literară. Pe de altă parte, proba orală a bacalaureatului cere competenţe de analiză stilistică a 

textelor nonliterare, încadrate, majoritatea, în celelalte stiluri funcţionale. În plus, studierea 

stilului unui scriitor începe să devină raritate didactică, ţinând cont de absenţa îngrijorătoare a 

lecturii şi de limitarea la date generale, superficiale, obţinute cel mai des cu ajutorul internetului 

şi din cărţile de comentarii. Totodată, am constatat că nici ghidurile metodico-aplicative, 

metodicile nu au un conţinut adecvat, tratând câteva repere ale analizei stilistice şi reducând-o, 

de asemenea, la textul literar. Prin urmare, obiectivele s-au impus de la sine:  

1. delimitarea clară a noţiunilor de stilistică, într-un sistem logic, uşor de aplicat în sfera 

didacticii;  

2. analiză stilistică a unui text literar, din perspectiva ştiinţifică a stilisticii literare şi a 

receptării critice;  

3. abordarea didactică a analizei stilistice în gimnaziu şi în liceu, pe baza  cercetării 

teoretice şi a celei operaţionale;  

4. găsirea unor soluţii didactice pentru realizarea corectă a analizei stilistice, atât în 

context literar, cât şi în context nonliterar.  

Alături de obiectivele menţionate, s-a conturat unul esenţial: promovarea operei 

scriitorului Mateiu I. Caragiale, demersul putând fi considerat o intensă pledoarie pentru 

reintroducerea sa în manuale şi în auxiliare didactice, ca sursă de stil literar de mare valoare, ca 

suport inepuizabil pentru orice demers didactic în sfera limbii şi a literaturii române.  

  

1. Preocupări teoretice referitoare la analiza stilistică în didactica limbii şi a 

literaturii române   
„Ca să fie cu folos, învăţarea limbii în şcoală trebuie să ajungă până la stil şi 

rafinament. Numai în această zonă, limba începe să palpite vie şi să devină interesantă pentru 

fiinţele cugetătoare. Despuiată de vibraţia stilistică, gramatica abstractă devine un schelet fără 

frumuseţi spirituale, şi nu poate să trezească interes decât filologului arheolog.“
1
  

Autorul acestei afirmaţii subliniază faptul că analiza stilistică îi învaţă pe elevi să 

descifreze cât mai exact sensul cuvintelor şi al propoziţiilor în contextele în care apar, 

favorizând dezvoltarea şi folosirea practică a limbajului. Dacă gramatica este schemă generală, 

abstractă, stilul reprezintă nuanţă, vibraţie şi dinamism. În consecinţă, predarea limbii române 

în şcoală poate avea mai multă eficienţă prin reducerea noţiunilor gramaticale la o bază 

                                                           
1
 Constantin Otobâcu, „ Studierea aspectelor stilistice ale limbii române“, în  Limbă şi literatură, vol. I, Bucureşti, 

1977,  p. 119. 



indispensabilă, prin abordarea noţiunilor utile de lexicologie, de semantică şi de stilistică. De 

asemenea, calea practică a exerciţiilor constituie soluţia optimă pentru relevarea conţinutului de 

idei, pentru descifrarea corectă a mesajelor transmise, în funcţie de contextul stilistic 

corespunzător. Astfel, se realizează logic şi conştient transferul către mijloacele proprii de 

exprimare, ajungându-se chiar la creaţia estetică.  

Boris Cazacu insistă asupra ideii că analiza lingvistică este „[…] cheia care ne permite 

să pătrundem ştiinţific în acel mister inefabil reprezentat de textul literar.“
2
   

Din punct de vedere didactic, analiza stilistică a fost abordată în majoritatea lucrărilor 

de specialitate, în strânsă legătură cu evoluţia stilisticii, ca disciplină. Totuşi, sunt înregistrate 

liniile generale, fără explicaţii suficiente, fără exemple variate. Prima cauză e reprezentată de 

complexitatea fenomenului stilistic, în sfera căruia s-au creat adevărate direcţii, şcoli. A doua 

cauză este perimarea programelor şcolare, acestea fiind parţial actualizate, fără logică ştiinţifică 

urmărită de-a lungul tuturor ciclurilor de şcolarizare şi, mai ales, fără a respecta principiile 

psihopedagogice.  

Un aspect deosebit de important care trebuie menţionat este limitarea analizei stilistice 

la stilistica literară, textul nonliterar apărând mai întâi timid şi apoi surprinzător, ca suport al 

probei orale de bacalaureat.   

„Analiza stilistică urmăreşte cunoaşterea originalităţii limbajului artistic, a structurii 

textelor literare prin delimitarea nucleelor expresive ale contextului, prin reţinerea acelor 

particularităţi de construcţie care compun un relief sensibil al mesajului.“
3
  

Pentru a realiza în mod corect analiza stilistică a unui text literar, sunt necesare 

cunoştinţe solide la fiecare nivel al limbii: fonetic, lexical, semantic, gramatical, ortografic şi de 

punctuaţie. Cunoaşterea figurilor de stil, a procedeelor artistice constituie o altă condiţie 

fundamentală.  

2. Coordonate ale experienţei didactice  
Prevederile de bază ale programei şcolare referitoare la studierea limbii şi a literaturii 

române oferă, fără îndoială, multe observaţii. La nivelul conţinuturilor specifice 

naraţiunii/epicului, la clasa a V-a, accentul este pus pe identificarea secvenţelor de dialog, de 

naraţiune şi de descriere dintr-un mesaj oral şi pe recunoaşterea modurilor de expunere utilizate 

într-un text narativ. La clasa a VI-a, se urmăresc înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un 

monolog (narativ, descriptiv, informativ) şi identificarea modurilor de expunere într-un text 

epic. Dacă primelor două clase gimnaziale le corespund capacităţile de recunoaştere şi de 

identificare a elementelor textului/discursului narativ, în clasele a VII-a şi a VIII-a se impune 

dobândirea capacităţilor de producere a textului narativ. Se asigură coerenţa ideilor exprimate 

într-un mesaj oral sau scris şi se organizează secvenţele textuale în funcţie de o cerinţă specifică 

– clasa a VII-a. În clasa a VIII-a, se aprofundează noţiunile însuşite anterior.  

În ceea ce priveşte nivelul stilistic beletristic, prevederile sunt sărace, limitându-se la 

figurile de stil şi la procedeele de expresivitate artistice. Neaccentuându-se importanţa 

valenţelor expresive ale limbii, prin macroproiectare curriculară, profesorul şi elevul nu au 

contexte pentru delimitări stilistice. Nici opoziţia literar-nonliterar nu are oportunităţi de 

analiză, deşi s-au înregistrat tendinţe în ultimii ani, mai ales prin structura subiectelor date la 

evaluările naţionale.  

                                                           
2
 Boris Cazacu,  „Interpretarea lingvistică a textului literar“,  în Limbă şi literatură, vol. I, Bucureşti, 1977,  p. 32. 

3
 Nicolae Eftenie, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, 2001, p. 121. 



De aceea, considerăm că este util să se sublinieze valoarea stilistică a fiecărei părţi de 

vorbire studiate în gimnaziu, prin aplicaţii variate, multiple. Este o etapă foarte importantă în 

însuşirea corectă a limbii române. Profesorii trebuie să acorde interes deosebit şi studierii 

vocabularului, întrucât cunoştinţele acumulate corect şi conştient asigură o înţelegere profundă 

a variantelor de utilizare a limbii române.  

Exemple de aplicaţii cu valorile stilistice ale părţilor de vorbire, clasele a VII-a,a VIII-a:   

A. Se dă fragmentul:  

„Străjuiau pe înălţimi ruine semeţe în falduri de iederă, zăceau cotropite de veninoasă 

verdeaţă surpături de cetăţi. Palate părăsite aţipeau în păragina grădinilor unde zeităţi de 

piatră, în veşmânt de muşchi, privesc zâmbind cum vântul toamnei spulberă troiene ruginii de 

frunze, grădinile cu fântâni unde apele nu mai joacă. Beteala lunii pline se revărsa peste vechi 

orăşele adormite; pâlpâiau pe mlaştini. Puhoiul de lumini poleia noroiul metropolelor uriaşe 

aprinzând deasupra-le ceaţa ca un pojar. De funinginea şi de mucegaiul lor fugeam însă 

repede; la zare neaua piscurilor sângera în amurg.“
4
  

Cerinţe:  

1. Numeşte modul de expunere utilizat în fragment.  

2. Scrie sinonimele cuvintelor: veşmânt, troiene, beteala şi neaua.  

3. Selectează patru termeni din câmpul semantic al vegetaţiei.   

4. Extrage două substantive care au în fragment sens figurat şi construieşte enunţuri 

cu sensul lor propriu.  

5. Explică semnificaţia unei personificări din fragment.  

6. Precizează două figuri de stil existente în penultimul enunţ.  

7. Exprimă-ţi punctul de vedere, în 6-8 rânduri, despre semnificaţia structurii: neaua 

piscurilor sângera în amurg.  

8. Imaginează-ţi continuarea fragmentului, în 10-15 rânduri, utilizând două 

comparaţii, două personificări, o enumeraţie, o inversiune şi o repetiţie.  

 

 

B. 1. Identifică în fragmentul de mai jos trei adjective cu valoare expresivă, cărora 

să le explici semnificaţiile: 

„Mireasma florilor de oleandru se aşternea amară deasupra lacurilor triste ce oglindă 

albe turle între funebri chiparoşi. Peregrini cucernici mergeam să ne închinăm Frumosului în 

cetăţile liniştii şi ale uitării, le cutreieram uliţele […] şi pieţele ierboase, veneram în vechi 

palate şi biserici capodopere auguste, ne pătrundeam de suflul Trecutului contemplându-i 

vestigiile sublime.“
5
   

2. Stabileşte mijloacele expresive de obţinere a superlativului absolut, pe baza 

adjectivelor din fragmentele de mai jos:  

a.„Era un vis misterios  

Şi blând din cale-afară  

Şi prea era de tot frumos  

De-a trebuit să piară.“ (M. Eminescu, S-a dus amorul…)   

                                                           
4
  M. Caragiale, Craii de Curtea-Veche, 1965, pp. 98-99. 

5
 Ibidem, p. 99. 



b. „[…] şi fără întârziere şcoala s-a umplut de băieţi dornici de învăţătură, între care 

eram şi eu, cel mai bun de hârjoană şi slăvit de leneş. Leneş  fără pereche mă  făcusem, căci 

mama nu se mai îndura să mă mai trimeată acum la o cofă de apă, numai să învăţ carte şi să 

mă fac popă.“  

(I. Creangă, Amintiri din copilărie)  

Sunt necesare expunerea extinsă a valorilor stilistice ale părţilor de vorbire şi aplicaţiile 

corespunzătoare, pentru că manualele şi culegerile au foarte puţine explicaţii şi exerciţii 

referitoare la semnificaţiile variate pe care unităţile lingvistice le au în fiecare context al 

comunicării.  

Cât despre conţinuturile programelor şcolare, precizăm nevoia de a acorda mai mult 

interes noţiunilor stilistice, atât în plan literar, cât şi în plan nonliterar. Profesorul trebuie să 

predea integrat, să creeze contexte interdisciplinare, să ofere motivaţii permanente elevilor, să-i 

implice, să-i responsabilizeze, să le cultive gustul pentru lectură prin strategii adecvate, 

tradiţionale şi moderne, să le insufle dragoste pentru limba maternă.   

 

 

Concluzii: 

În primul rând, în practica şcolară, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:  
1. Stilul reprezintă maniera specifică de a realiza un act de comunicare.  

2.Stilistica lingvistică/funcţională analizează trăsăturile generale şi particulare ale 

actului de comunicare, în funcţie de contextul în care se realizează, rezultând clasificarea 

variantelor funcţionale: stilul tehnico-ştiinţific, stilul juridico-administrativ, stilul publicistic, 

stilul colocvial şi stilul beletristic (artistic).  

3. În sfera stilisticii literare, studiul stilului nu trebuie confundat cu analiza stilistică. 

E preferabilă abordarea structurală şi estetică, luând în considerare factorii genetici şi 

psihologici doar dacă au relevanţă.  

4. Relaţia formă-conţinut este indispensabilă în analiza stilului. Stilul literar include 

procedeele stilistice de expresivitate, particularităţile organizării textuale şi elementele de 

subiectivitate proprii scriitorului – viziunea, atitudinea estetică, intenţia comunicării estetice.  

5. Ca tehnică de interpretare a textului literar, analiza stilistică presupune un ansamblu 

de operaţii care să evidenţieze potenţialul expresiv la fiecare nivel al limbii, asociat cu 

trăsăturile textului.  

În al doilea rând, opera literară a scriitorului Mateiu I. Caragiale configurează un stil 

unic, migălos şlefuit, stilul unei capodopere, a cărui forţă estetică îşi are originea, fără 

îndoială, în limbaj. 
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Hidrosfera 

(hidros=apa ; sphaira-sfera) 

 

   Multe dintre eforturile noastre de 

exploatare a apelor au fost inadecvate 

şi greşit orientate... Râurile, lacurile şi 

apele subterane sunt continuu 

contaminate biologic şi chimic. 

Foarte mulţi oameni nu dispun de apă 

potabilă şi de condiţii sanitare 



minime. Milioane de oameni mor în fiecare an de epidemii transmise prin apă, ca malaria, febra 

tifoidă şi holera. Hidroamenajările masive au distrus multe dintre cele mai productive ţinuturi 

umede ale planetei şi habitatele acvatice asociate lor. 

   Pământul, ca planetă, prezintă mai multe straturi care, fie, intră în constituția lui, fie îl 

înconjoară. Pe baza principiului gravitației universale, globul pământesc, alcătuit din barisferă, 

litosferă și hidrosferă, este înconjurat de un înveliș gazos care se numește atmosfera, și învelișul 

biotic- biosfera, diversele lor procese desfășurându-se într-o strânsă interdependență. 

   Toate aceste învelișuri se influențează reciproc; apa este prezentă în aer, în pământ și în corpul 

viețuitoarelor. 

   Hidrosfera, a cărei geneză nu este pe deplin lămurită, are o mare însemnătate atât în proporții 

(7/10 din suprafața totală a globului), incluzând oceanele și mările , lacurile și fluviile, apele 

subterane etc., cât și prin faptul că viețuitoarele s-au dezvoltat prioritar în oceanul planetar ce 

deține și astăzi cea mai mare amploare de pe Terra. Este importantă și datorită faptului că este un 

mare generator de oxigen atmosferic ( numai fitoplanctonul oceanic- adică totalitatea 

organismelor vegetale unicelulare care plutesc în masa apei - emană anual în atmosferă circa 363 

milioane de tone de oxigen ); este cel mai mare absorbant și emițător de căldură, precum și 

principala verigă în circuitul apei în natură, iar prin apele continentale, principala sursă de apa 

potabilă. 

   Regimul termic al învelișului atmosferic este influențat direct și într-o foarte mare măsură de 

repartiția oceanelor și a uscatului (continentelor). Apa și uscatul se comportă cu totul diferit față 

de insolație: sub acțiunea razelor solare apa se încalzește mai greu decăt uscatul, dar și cedează 

mai greu căldura acumulată. Cantitatea de căldura necesară unui centimetru cub de apă pentru a-

și ridica temperatura cu un grad Celsius reprezintă căldura specifică a apei și este egală cu o 

calorie, fiind mult mai mare decăt aceea a rocilor din scoarța terestră.  

   În comparație cu razele solare care se opresc la suprafața solului, cele care pătrund în apă (în 

râuri, lacuri, mări și oceane) pot ajunge la adâncimi foarte mari, căldura lor, distribuindu-se unei 

mase de apă considerabile.  



÷ 

   Omul a folosit apa în diferite scopuri, încă din cele mai vechi timpuri. La început a folosit apa 

izvoarelor, a pârâielor, a râurilor; cu timpul a folosit apele pentru transport, mergând inițial în 

sensul curenților, apoi a învățat să călătorească și împotriva curentului și să plutească pe apa 

lacurilor, a mărilor și a oceanelor. Cu luntrii și plute primitive vechile popoare, cum ar fi 

polinezienii au împânzit toate arhipelagurile Pacificului.  Apa i-a dat omului și resurse de trai: 

alge, pești, mamifere acvatice, unele săruri minerale, pescuitul fiind una dintre primele 

îndeletniciri ale omului.Și astăzi mai sunt popoare care au ca bază a hranei de toate zilele 

resursele oceanice, și mai ales, peștele; de exemplu, japonezii care sunt cu predilecție ihtiofagi 

(mancatori de peste), ca și populatiile din jurul regiunilor circumpolare.  

   Omul a folosit forta motrica a raurilor, construind la inceput instalatii primitive (mori, joagare, 

pive), pentru ca pe masura dezvoltặrii societặṭii umane ṣi a tehnologiilor, sa se ajungă în zilele 

noastre la hidrocentrale moderne care să furnizeze energie în valoare de milioane de kilowati 

putere. 

   Importanṭa apei devine și mai mare în deșerturi, unde aceasta este foarte prețioasă, scumpă, și 

se folosește pậnă la ultima picatură. Există state, cum ar fi Kuweitul care importặ apa la schimb 

cu petrol. În pustiu, singurele posibilităṭi de alimentare naturalặ cu apa sunt izvoarele ṣi fậntậnile 

din oaze, care alcặtuiesc punctul central al vieṭii, deṣi, apa este adeseori caldặ ṣi noroioasặ.  

   Ca influenṭe negative ale apei se pot aminti inundațiile, unele dintre ele foarte grave având 

drept consecințe pierderea de vieți omenești, distrugerea gospodăriilor, a podurilor, a instalațiior 

electrice și producând în anumite state, unde frecvența lor este mai mare, adevặrate pagube 

naționale. De aceea multe fluvii și râuri din lume au fost îndiguite și amenajate petru a rezista în 

astfel de situații ( de ex. în China, Rusia, dar și în bazinele Amazonului, fluviilor Congo, 

Missisippi, Nil, Tigru, Eufrat și chiar al Dunării).  



   Pentru viața economică este importantă și zăpada, deoarece prin topirea ei se înmagazinează în 

sol mari cantități de apă, favorizând agricultura regiunilor de stepă; tot zăpada protejează 

culturile de toamnă împotriva îngheṭului. 

   Apele minerale ṣi nămolul acestora au fost folosite în scopuri curative, încă din vremuri 

străvechi. Chiar ṣi astăzi, după 2000 de ani se mai practică unele metode de cură utilizate încă de 

pe vremea romanilor ṣi a grecilor. La noi în ṭară există încă izvoare termale descoperite de 

romani, care au ṣi înfiinṭat câteva staṭiuni termale, cum ar fi cele de la Băile Herculane, Geoagiu, 

Calan etc. Ȋn secolele următoare, s-au mai descoperit ṣi alte localităṭi recunoscute pentru apele 

lor cu proprietăṭi balneare (Techirghiol, Sovata, Băile Felix, Buziaṣ, Olăneṣti, Călimăneṣti, 

Vatra-Dornei, Slănicul-Moldovei etc.).  

    Ṭinând seama de multilateralitatea folosirii apelor, ṣi problemele legate de gospodărirea ṣi 

obṭinerea lor sunt deosebit de complexe. O foarte importantă problemă este ṣi cea a întreṭinerii 

surselor de apă, la nivelul întregii planete ṣi a folosirii lor raṭionale. Cunoaṣterea regimului 

hidrologic, calcularea rezervelor de apă, armonizarea planurilor de lucrări hidraulice, cu nevoile 

de dezvoltare a economiei ṣi cu posibilităṭile naturale existente reprezintă doar câteva dintre 

problemele hidrologiei moderne. 

                                                                  

 

Știați că…? 

 

1. Sunetul se propagă mult mai repede prin apă decât prin aer? 

2. Creierul este alcătuit în proporṭie de 78% apă? 

3. La om senzaṭia de sete se instalează încă din momentul în care 

începe să se piardă 1%  apă din organism? 

4. Poate pare destul de greu de crezut, însă în banana se regăseṣte un 

procent de 75% apă, pe când într-o roṣie cantitatea de apă este de 

aproximativ 95%? 

5. O curiozitate interesantă în ceea ce priveṣte apa este legată de starea 

sa, apa caldaă îngheṭând mult mai uṣor decât cea rece. 

6. New York este al doilea oraṣ, după Hawaii, care se află situat de jur 

împrejurul apelor? 

7. Apa trebuie consumată la o temperatură de circa 5 grade celsius 

pentru a putea fi benefică organismului uman? 

8. Purificarea apei se face cu ajutorul soluṭiei de clor, aceasta fiind folosită de mai bine de 100 de 

ani, 50 ml de soluṭie de clor fiind cantitatea necesară  pentru a purifica 100.000 litri de apă. 

9. Scurtarea timpului de duş cu un minut poate economisi cca. 1653 de litri de apă pe lună? 

10. Picurarea de 60 de ori pe minut a unui robinet poate irosi peste 11 litri de apă pe zi, 4643 pe 

an? 

11. Într-o viaţă de circa 70 de ani, un om consumă în medie 115 tone de apă, echivalentul a peste 

2 vagoane cisternă. 

12. Ȋn mod normal, apa nu are gust, miros sau culoare? Totusi, apa pe care o bem noi prezintă 

aceste însuṣiri datorită diferiṭilor factori cu care intră în contact (roci, substanṭe de purificare, 

poluare etc.)? 
                                  

http://blog.norchem-aqua.ro/2013/11/a-intinerit-vizibil-dupa-4-saptamani-si.html
http://norchem-aqua.ro/sterilizare_apa.html
http://norchem-aqua.ro/osmoza_inversa.html


ACTIVITẶṬI EXTRAṢCOLARE 

 

~ Balul Bobocilor ~ 

Bădilă Diana, Nedelcu Gabriela, Clasa a IX-a P 

Profesor îndrumător: Ioana Dumitrescu 

 



   Cel mai așteptat moment al toamnei de liceeni este balul bobocilor, care a avut loc la Casa 

Seciu, pe data de 1 noiembrie 2013,unde s-au strâns toate clasele de a IX-a pentru aniversarea 

primului lor an de liceu. 

 
   De asemenea,concursul de Miss&Mister a fost unul din atracțiile principale ale serii. Bobocii 

chipeși și vioi au pășit pe scenă plini de emoții,iar modalitatea de prezentare i-a făcut pe aceștia 

să se încurce în propriul rol. Cu toate acestea,nu s-au lăsat bătuți și au încercat să se facă 

remarcați la probele de dans,cultură generală și dicție. Juriul a deliberat cu greu 

câștigătorii,deoarece toți au fost minunați și câștigători. Una din principalele probe care a ajutat 

juriul să desemneze câștigătorii balului a fost cea în care concurenților li s-au adresat întrebări de 

cultură generală. Deși,unii nu au răspuns corect,tot ceea ce a contat a fost faptul că toți s-au 

distrat. Au avut parte de un colaj muzical bine realizat,ce a stârnit numeroase hohote de râs în 

întreaga sală.  



 
   Râvnitul titlu de Miss&Mister a mers către Nedelcu Bianca Georgiana si Stanciu Emil ,colegii 

noștri de la celelalte clase de a IX-a.  

   Din perspectiva elevului,acest bal a fost minunat și reprezintă unul din primele momente de 

neuitat. ale vieții de liceean. 

   Nu există elev care să uite seara de 1 noiembrie și cu această ocazie mulțumim domnilor 

profesori,în special doamnei diriginte Ioana Dumitrescu, că ne-au bucurat nouă,elevilor,inimile și 

că au fost cu noi în aceste momente unice . 

 
 

 



The Best 

Auraṣ Andreea, clasa a IX-a P 

Profesor îndrumător: Ioana Dumitrescu 

 

 Am venit la acest liceu pentru a-mi împlini visul de a avea o carieră în învățământ, 

sperând că profilul acesta mă va ajuta în exercitarea meseriei. 

 În gimnaziu, mi-am dat toată silința să nu înșel așteptările nimănui, mi-am fixat anumite 

stndarde la care am reușit să mă mențin. Nu am fost niciodată prima și nici nu am sperat să fiu. 

Pentru mine a contat ceea ce știam eu, nu ceea ce credeau alții că știu. Cu toate acestea, am 

încercat mereu să impresionez. 

 Trecuseră doar câteva zile de la ziua în care îmi începusem viața de liceu. Eram la ora de 

dirigenție. Nu băgasem de seamă că doamna dirigintă terminase de notat absenții, până când nu 

am auzit-o comunicându-ne ceva despre un oarecare concurs intitulat „The Best”. Nu mi-am dat 

seama despre ce era vorba până când nu a pomenit ceva de galerie. Și nici atunci nu am am 

realizat ce implică acest concurs. Auzisem de el cu un an în urmă, când vărul meu nu a putut 

veni în vizită la bunica, deoarece a dorit să meargă să susțină echipa liceului său. 

 Am aflat că însăși doamna dirigintă a fost și avea să fie coordonatoarea echipajului 

liceului a cărei componență ne-o comunicase. Mă gândeam că ne spune toate acestea pentru a ne 

îndemna să mergem să ne susținem colegii, însă nu își transmisese mesajul în întregime.  

 Sângele începuse să împingă în obrajii mei. Așa mi se întâmpla și mi se întâmplă în 

momentele de emoție puternică, fie că este vorba de frică, fie că este vorba de fericire. Fusesem 

propusă ca rezervă. Nu înțelegeam de ce tocmai eu, ce impresionase astfel încât să fiu aleasă. Nu 

puteam să privesc pe nimeni, aveam impresia că mă privesc cu invidie. Nu le cunoșteam atunci. 

Am spus tuturor ceea ce gândeam, le-am spus că eu nu mă simt demnă de această simplă numire 

în „funcția” de rezervă. S-au arătat chiar interesate să-mi ia locul. Le-am răspuns că aș fi dispusă 

să îl cedez, pentru că încă mă aflam în situația în care nu înțelegeam de ce eu.  

 M-am rugat să nu se întâmple nimic și să rămân o simplă rezervă, dar o parte din mine 

care își doarea să ajungă în concurs începea să-mi acapareze gândirea. Totuși, dorința de a 

rămâne în anonimat prima. Colega mea de bancă mi-a dorit atunci să se întâmple ceva, orice, 

numai să mă vadă acolo. Înainte să încep să râd, am avut un impuls de a o fugări. 

 S-au filmat materialele de prezentare pentru fiecare liceu, lucru care nu putea decât să 

bucure partea din mine care se temea să se facă de râs. Totul mergea foarte bine. Concursul era 

aproape, aflam în fiecare zi despre pregătirea colegilor mei. Dar a venit și ziua în care m-am 

trezit dintr-un vis într-altul. Colegul meu de la clasa de mate-info avea în acea zi programată de 

foarte mult timp o excursie care nu putea fi amânată. Am văzut dezamăgirea din privirea lui și 

chiar îmi părea extrem de rău pentru el. Mi s-a spus că asta a fost șansa mea, dar nu știam ce să 

cred. 

 Am început să mă pregătesc pentru concurs, axându-mă pe geografie. Întrebam pe toată 

lumea cum este acest concurs, cum primesc întrebări, cum se face notarea și tot felul de astfel de 

lucruri. 

 În ziua calificărilor pentru finală în care concura și echipajul nostru, le-am rugat pe 

colegele mele să-mi scuze greșelile, le-am spus că nu știu ce caut acolo. Am încercat să întrețin o 

atmosferă calmă prin glume, expresii faciale și gesturi. Acesta este modul prin care mă 

detensionez de când mă știu. Eram, totuși, presată de greutatea responsabilității pe care o 



duceam. Nu voiam, nu puteam să-mi dezamăgesc liceul și colegii. Presiunea era cu atât mai mare 

cu cât colegiul nostru câștigase ediția anterioară.  

 Mă rugam la citirea fiecărui răspuns corect, priveam în sală către doamna dirigintă și 

celelalte doamne profesoare care veniseră acolo pentru noi  de fiecare dată dupa ce predam 

răspunsul și se citeau variantele. Astfel că ne bucuram sau ne întristam înainte de „anunțul 

oficial”, pentru că ne era indicat ce variantă era corectă sau greșită prin clătinări ale capului și 

priviri expresive. Mă simțeam atât de bine când răspunsul dat de noi era corect, iar colegii veniți 

în sală să ne susțină se ridicau în picioare și strigau cât de tare le permiteau corzile vocale și 

plămânii, dar eram atât de dezamăgită când ceea ce răspundeam era greșit. Se simțea 

dezamăgirea lor în glas, dar faptul că voiam să-i văd mândri și bucuroși mă ambiționa și mai 

tare. 

 Am făcut cum am făcut și am ajuns în finală. Începusem să capăt mai multă încredere în 

propriile forțe, doar ajunsesem în finală. Mi-am dat toată silința să învăț cât mai mult posibil. Am 

copiat pagini de teste de bac, am rugat-o pe ora mea mai mică să mă ajute prin a-mi pune 

întrebări aleatoriu, deoarece îmi părea că începeam să învăț variantele corecte în funcție de 

orfdinea din foi. 

 În ziua finalei, am luptat cu îndârjire pentru fiecare punct. Când am ajuns la domeniul de 

care eu mă ocupasem, emoțiile mele au crescut brusc. Fetele îmi tot spuneau că se bazează pe 

mine, fapt ce mă bucura și mă presa în același timp. Am fost foarte mândră de faptul că am reușit 

să aduc echipei 4 puncte cu susținerea consultărilor cu cele ce îmi erau coichipiere. Am încercat 

să fac tot posibilul să ajut cumva și la celelalte întrebări, însă, când am ajuns la artă, am simțit că-

mi fuge iar pământul de sub picioare. Concuram cu liceul de artă care avea un avantaj în 

domeniul artistic. M-a afectat reacția Iuliei, una din colegele mele, care era atât de ambiționată să 

câștigăm și care era gata să-și asume orice greșeală venită în acest domeniu, Iulia căreia o 

greșeală pe care ea o considera de neconceput i-a smuls o lacrimă acolo, pe scenă. 

 Dacă în semifinale reușisem să contabilizez punctajele noastre și ale echipelor 

concurente, acum pierdusem numărătoarea din cauza emoțiilor. Fetele reușiseră cât de cât, erau 

de-a dreptul extaziate de câștigul pe care îl calculaseră, însă eu refuzam să cred până la afișarea 

rezultatelor. Momentul adevărului pentru mine a sosit mai devreme, atunci când s-a anunțat 

barajul pentru locul al II-lea între Caragiale și Carmen Sylva, atunci când am realizat într-adevăr 

că am câștigat. Eram atât de mândră și de fericită să văd reacțiile colegilor din sală și ale 

doamnelor profesoare care se ridicaseră aplaudând furtunos de pe scaune. Recunosc că, încă de 

pe scenă, de la momentul anunțării răspunsurilor la ultima întrebare, zâmbetul nu voia să-mi 

dispară de pe buze. Simțeam cum lacrimi de bucurie mi se opreau timide în colțurile ochilor, 

voiam să iau pe toată lumea în brațe.  

 Câștigasem! Liceul nostru devenise THE BEST! 
 

 

 

 

 



O colaborare deosebită 

Moraru Denisa, clasa a XI-a P2 

Profesor îndrumător Iolanda Dumitrescu 

 ,,Cutezătorii” este o revistă care a intrat de multe decenii în spaţiul şcolar şi 

în ghiozdanele elevilor. Realizatorii acesteia şi-au propus în permanenţă să aducă 

tinerilor satisfacţia cutezanţei: ÎNCERC ŞI POT!  De asemenea, constituie o 

muncă în echipă, având drept scop reuşita.  

 În urmă cu şapte ani, redactorii revistei au lansat o provocare adresată 

elevilor dornici să protejeze mediul înconjurător. 

ECO FUN…un proiect interactiv pentru toate 

minţile! 
 Temele sunt alese astfel încât elevii să abordeze, să promoveze şi să 

finalizeze proiecte ecologice, pentru că viaţa de pe Planetă depinde de strategiile 

alese de aceste generaţii. Temele ecologice depăşesc simplul cadru al unui eseu 

scris pe hârtie, astfel,  acestea trebuie să aibă aplicabilitate ṣi să aibă impact 

puternic în rândul tinerilor. 

 Acest concurs are ca scop formarea unor 

comportamente adecvate faţă de natură şi crearea 

unei legături cu tot ceea ce ne înconjoară. 

 Participând la acest concurs,  am spus DA!  

unei provocări deosebite, aceasta fiind implicarea 

noastră în promovarea ideii de salvare a naturii. 

Sub coordonarea doamnei profesoare Iolanda 

Dumitrescu şi a elevelor Denisa Moraru şi Ana 

Maria Voicilă, veterane ale acestui concurs,            

Ruxandra Ristoiu şi Ştefania Matei şi-au pus minţile la 

contribuţie în realizarea unui eco-eseu. 

  Tema de anul acesta a concursului ne-a stârnit 

curiozitatea ṣi ne-a determinat să ne implicăm, drept 

urmare am reuşit să ne calificăm printre cele trei şcoli 

care îşi vor susţine proiectele la Universitatea 

Ecologică din Bucureşti. Am scotocit prin cărţi, prin 

reviste, a valorificat informaţii inedite, astfel încât să 



convingem juraţii şi întreaga sală că merităm să plecăm acasă cu premiul I.  

 Emoţiile erau mari, deoarece ne cunoşteam concurenţa, însă am depăşit 

momentul, prezentarea noastră reuşind să-i impresioneze pe toţi cei prezenţi. Am 

expus legenda apei, am făcut un experiment ce reliefa importanţa acesteia în viaţa 

noastră, apoi am compus o poezie dedicată acestui element vital vieţii. 

  

 

 

 

 

 

În concluzie, acest proiect a creat oportunitatea de a trage un semnal de 

alarmă asupra necesităṭii de a proteja apei. Mai mult, proiectul ne-a întărit ideea că 

doar împreună putem schimba mentalităţi, comportamente, astfel încât să putem 

trăi în armonie cu natura. 

 Deci…vă provoc…vă invit…deschideţi-vă mintea ṣi sufletul, încât să 

colaborăm, să învăţăm şi îndeosebi să aplicăm legile naturii care sunt pure, corecte 

şi stabile. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comuna Valea

Doftanei este

amplasată intr-un 

cadru natural 

pitoresc, cu multe

valenţe turistice şi 

lipsit de surse de 

poluare si degradare

a mediului. Câmpina

lui Grigorescu şi 

Hasdeu se află la 

răscruce de drumuri. 

Din ea pleacă in 

directia nord o şosea

ce şerpuieste pe

valea apei Doftana.

Valea Doftanei

~Ţinut de basm~

Portul ce era cunoscut in 

Valea Doftanei cuprinde

elemente esenţiale ale 

costumului nostru

naţional, caracteristic în 

unitatea lui, cu toate

particularităţile fireşti de 

ordin local. Pe cap, 

bărbatul poartă căciulă sau

pălărie, în funcţie de 

anotimp.

Portul popular al femeilor

este şi el plin de 

originalitate ca model şi

croială.Se avea în vedere

utilitatea lui, dar totodată şi 

aspectul estetic.



 

În ultimii 12 ani, un punct de 

atracţie îl constituie ,,Festivalul

Caşcavelei” datorită produselor

tradiţionale prezentate în cadrul

festivalului, dar şi programului

artistic cu specific zonal.,,Vedeta”

festivalului este, de departe, 

caşcaveaua de Valea Doftanei. 

Caşcaveaua se face din lapte

călduţ în care s-a pus cheag. Se 

pune în forme, se adaugă şi sare, 

apoi se lasă la afumat, la un foc de 

lemn de esentă tare, timp de două 

zile încheiate. Se poate păstra mult

timp şi are o aromă inconfundabilă

de munte.

Ca demni păstrători ai tradiţiilor

populare din zonă, membrii

Asociaţiei Tinerilor din Valea

Doftanei duc mai departe dansul şi

portul popular, reuşind să se facă

remarcaţi cu succes, la numeroase

festivaluri din ţară, dar şi peste

hotare.


