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ESTE MULT, ESTE PUŢIN? 

 

60 de ani de viaţă: o vârstă care, prin comparaţie cu eternitatea, nu înseamnă aproape 

nimic, deşi ar putea să însemne  imens de mult, raportat la fiecare clipă adăugată cu migală, 

cu toate izbânzile şi eşecurile ei inerente, în corola de aur a existenţei. 

60 de ani de viaţă ar putea deci să însemne, în acelaşi timp, şi totul şi nimic. Totul 

depinde de perspectiva din care eşti obişnuit să observi şi să analizezi lucrurile. 

Atunci când este vorba despre oameni, pesemne că rotunda vârstă de 60 de ani pare 

una respectabilă, o vârstă când încep să se încheie bilanţuri, să se compare izbânzile, victoriile 

şi împlinirile cu toate acele nedorite, dar inerente neîmpliniri şi conducând până la urmă la 

apariţia sentimentului reconfortant al unei vieţi trăite cu folos sau...dimpotrivă. 

Ce se poate întâmpla însă, atunci când este vorba, nu despre un om oarecare, ci despre 

o instituţie, cum ar fi, bunăoară, liceul nostru, ajuns şi el la respectabila vârstă de 60 de ani? 

Oare ce poate simţi o şcoală atunci când îşi celebrează 60 de ani de tumultuoasă existenţă? Să 

facem un calcul sumar: 60 de ani de existenţă ar putea să însemne, în primul rând,  60 de 

generaţii de elevi, adică aproximativ 20.000 de destine umane dacă nu cumva mai multe!!!), 

formate şi modelate aici, pe băncile acestei şcoli. E mult, e puţin? – vă lăsăm pe 

dumneavoastră să decideţi. Gândiţi-vă doar că reprezintă cam tot atâtea suflete, câtă populaţie 

are în prezent municipiul Adjud. 

Gândiţi-vă doar la acei patru ani scurşi pentru fiecare din cele 60 de generaţii, de la 

intrarea pentru prima dată pe porţile liceului şi până la ultima oră de curs. Gândiţi-vă la toate 

transformările petrecute în minţile şi în inimile fiecăruia, cele mai multe dintre ele  fiind 

rezultatul muncii responsabile şi dătătoare de sens a atâtor cadre didactice. 

Este mult, este puţin? 

Ar mai putea însemna, deci,  şi cele  câteva mii de cadre didactice care au trecut pe 

aici, fiecare având câte o imensă bibliotecă în cap, dar mai ales având sufletul aprins de 

vâlvătaia prometeică a unei sincere pasiuni pentru meseria aleasă. Unii au rămas aici până la 

vârsta pensionării, alţii au fost mutaţi de soartă prin alte locuri geografice... unii dintre ei s-au 

mutat deja în Cer. 

Este mult, este puţin? 

Cam aceasta înseamnă 60 de ani de existenţă a unui liceu. 

Şi ar  mai înseamna încă multe, multe altele, la care poate că nici nu ne-am gândit vreodată. 

Vă lăsăm pe voi să umpleţi cu oameni şi fapte cadrul acesta general schiţat doar de noi; şi să 

contribuiţi  în continuare, fiecare după puterile lui şi după intensitatea focului întemeietor din 

sufletul său, la această operă de majoră construcţie care, prin forţa lucrurilor, trebuie să dureze 

mai mult de o viaţă de om. 

Este mult, este puţin?   
 
 

Prof. Paul Spirescu  
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Volanul către şofer 

Tu din mână nu mă lasă, 

Nici de vorbă să nu stai, 

Că vreau să te duc acasă… 

Nu în Rai! 

 

 
 

 

EPIGRAMIST ȘI NU NUMAI 

 

 În toamna anului 2012, la începutul lui noiembrie, a 

avut loc un eveniment de marcă în viaţa culturală a 

Adjudului, vizita la Biblioteca Municipală a doi scriitori: 

George Corbu –preşedintele Uniunii Epigramiştilor din 

România, directorul revistei “Epigrama” şi George Zarafu, 

secretar general de redacţie la aceeaşi revistă, ambii membri 

ai Uniunii Scriitorilor, Filiala Bucureşti. 

 După ce au citit din lucrările lor, cei doi au dialogat 

cordial cu elevii liceului şi ne-au recomandat să înfiinţăm şi 

la Adjud un cerc al epigramiştilor. Să sperăm că vom găsi şi 

în rândul vostru epigramişti talentaţi. 

 Despre George Zarafu cunoaştem că s-a născut în 1933, e originar din Argeş, 

absolvent al Facultăţii de Filologie (Litere) în 1958, fost coleg cu autorul rândurilor de faţă. 

 Dintre volumele sale literare putem aminti: Versuri cu soare pentru Doamna 

Învăţătoare, Bucureştii în epigrama românească, Balade şi Legende culte în versuri, Dialog 

fără catalog, Basme nemuritoare, Antologii de umor şcolar, Antologia epigramei politice, 

Zarafisme etc. 

 Pentru a ne da seama de talentul autorului, de forţa seducătoare a hazului condensat în 

epigramele lui G. Zarafu, voi cita câteva: 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuceritoare şi pline de patetism sunt versurile lui George Zarafu, iar ca exemplu aș 

supune atenției una dintre creațiile citite de autor la Adjud, în cadrul manifestărilor din 

“Săptămâna Bibliotecii Adjudene”, ediția 2012, „Doamne nu pleca din noi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unuia care nu ştie limbi străine 

N-a citit acea scrisoare 

De la rude, ştim prea bine, 

Că n-avea din întâmplare, 

“Ochelari de limbi străine”. 

Unui elev fumător 

Chiar de mic s-a apucat 

Să fumeze şi pe stradă, 

Dar n-a apucat să vadă, 

Cum se lasă de fumat! 
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Doamne nu pleca din noi 

 

Doamne nu pleca din noi, 

Din credința milenară, 

Adă, Doamne, înapoi, 

Basarabia în țară. 

 

Iartă-ne jefuitorii, 

De păcate ni-i dezleagă, 

Ș-adă iar la sânul țării 

Basarabia întreagă. 

 

Nu uita, slăvite tată, 

Din înalta ta lumină, 

De robita, sfârtecata, 

Dulcea noastră Bucovină. 

 

Noi și rupți de-al țării plai, 

Jefuiți și duși pribegi, 

Am rămas cu-același grai 

Și cu dorurile-ntregi. 

 

Scoate, Doamne, din mizerii 

Pe românii smulși și goi, 

Duși cu sila prin Siberii, 

Adă-i țării înapoi. 

 

Înțelege-ne destinul 

Scris de-a pururi în scriptură: 

Cine-și fură-n veci vecinul 

Singur doar pe el se fură. 

 

Ia blestemul ce apasă 

Peste țară și români: 

Ei, primiți la noi în casă, 

Peste noi se vor stăpâni. 

 

Și au năvălit destui, 

Din Apus, din Răsărit, 

Vino, Doamne, ia-i și du-i, 

Du-i de unde-au năvălit. 

 

Strânge-i, Doamne-n două cete, 

Într-un târg și șapte sate, 

Fă-le-n stepe soviete 

Și republici separate. 

 

Nouă-n cele patru zări, 

Împlinește-ne menirea; 

Și dă-i pace-acestei țări 

Și dă-i, Doamne, re-ntregirea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ilustrația –Alexandra Matei 

              clasa a XI-a F 
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CREŞTIN DIN AN ÎN PAŞTI 

 

  Câţi dintre noi, cei care ne autointitulăm cu mândrie, buni creştini, nu mergem la 

Biserică decât  pentru a cânta Prohodul, în Vinerea Patimilor şi la Înviere, că aşa e normal? 

Dacă toată lumea merge de Paşti la Biserică, atunci e musai să mergem şi noi! De cele mai 

multe ori, copiilor nu li se mai explică importanţa Jertfei lui Hristos şi adevăratul motiv pentru 

care familia creştină trebuie să meargă la Biserică în aceste zile sfinte; de cele mai multe ori, 

părinţii, preocupaţi de alte lucruri lumeşti şi mereu grăbiţi, se mulţumesc să spună copilului că 

toată lumea merge la Biserică şi nu e bine să lipsească tocmai ei, ce va zice lumea??  

 Aceasta a fost doar o scurtă prezentare a ceea ce se întâmplă cu adevărat în aceste zile 

sfinte, zile pe care un bun creştin ar trebui să le petreacă în rugăciune şi pelerinaj. Dar aşa 

ceva nu întâlnim decât la adevăraţii buni creştini. Restul, sunt doar sezonieri. Sezonieri pe 

plantaţia lui Iisus Hristos. Doar ca plata ne-a fost făcută de Acesta cu multe secole în urmă iar 

noi, sezonierii, încă întârziem să apărem la lucru. Femei, mame, soţii, scufundate în muncă, 

care speră să termine pregătirile de Paşti (ex. mâncăruri, curăţenie) suficient de repede încât 

să ajungă la Biserică să asculte măcar sfârşitul Prohodului. Sfârşitul?? Frumos ar fi să fim cu 

toţii prezenţi acolo nu numai de la începutul Prohodului, ci duminică de duminică, liturghie 

după liturghie, sărbătoare după sărbătoare. Credinţa  nu este ceva ce se practică  atunci  putem 

să ne luăm liber de la cotidian, credinţa trebuie practicată mereu, în mod constant.  

 Dacă am privi cu atenţie în jurul nostru, într-o zi de duminică, am observa că, în 

Biserică, ponderea persoanelor trecute de 40-45 de ani este mult mai mare decât cea a 

persoanelor tinere şi a adolescenţilor. Ce ne arată acest fapt? Că tinerii din ziua de astăzi nu 

ştiu să preţuiască cu adevărat comoara spirituală pe care ne-o oferă Biserica şi de aceea 

preferă să îşi petreacă timpul cu activităţi, de cele mai multe ori inutile şi needucative.  

Aceştia merg cu mai multă bucurie la discotecă, sau în cluburi ori prin baruri. Acum, 

majoritatea tinerilor îşi educă moralitatea şi spiritul în medii nu tocmai creştineşti. Dacă 

totuşi, reuşim să îi aducem la Biserică, aceştia vor considera că simpla lor prezenţă este 

suficientă  şi că  nu mai au nevoie să se roage pentru ei şi pentru cei iubiţi. Poate unii dintre ei 

nici nu au fost învăţaţi să se roage. Îi vezi stând în spatele Bisericii, vorbind râzând, şuşotind 

în neştire. La slujba de Înviere a  Domnului aceşti tineri nu stau în Biserică pentru a se ruga şi 

a se bucura alături de ceilalţi de Sfânta Înviere a Domnului Nostru Iisus Hristos. Ei stau în 

curtea bisericii unde beau, vorbesc, râd şi fumează. Deci, putem trage concluzia că, pentru ei, 

Sărbătorile Pascale nu au importanţa şi semnificaţia cuvenită. 

 Cu toţii ştim că, pentru a ajunge să ne bucurăm de Învierea Domnului trebuie, mai 

întâi, să ne primenim trupul şi mai ales sufletul cu post. Post şi rugăciune. Câţi dintre noi 

reuşesc să ţină postul  aşa cum trebuie? Să evite alimentele „de dulce” şi să se înfrâneze de la 

ceartă, pizmă, preacurvie, fumat, băut şi de la alte lucruri stricăcioase? Foarte puţini, iar cei 

care reuşesc sunt priviţi ca fiind nişte ciudaţi de noi ceilalţi, „normalii”. Sunt foarte multe 

persoane care adaptează postul nevoilor lor. Voi pune doar puţin lapte în cafea, deoarece eu 

nu-mi pot bea cafeaua fără lapte iar fără cafea mă doare capul!, voi mânca doar puţină 

ciocolată că nu e ca şi cum aş mânca carne!, eu nu pot să ţin tot postul deoarece  îmi afectează 

sănătatea, mă simt slăbit fizic!, știu că este post şi nu ar trebui să merg la discotecă dar, în 

fond, nu e nimic rău, e doar puţină mişcare!, etc. Iată cât de uşor ne găsim scuze pentru a 

persista în păcat. Şi ce greu ne este apoi să găsim calea cea dreaptă.  

Când mergem la spovedanie, nu mărturisim doar păcatele comise în timpul postului ci, 

toate păcatele săvârşite de-a lungul întregului an. Sărbătorile Pascale sunt ocazia perfectă 

pentru noi de a ne mărturisi păcatele şi de a ne îndrepta şi trupul şi inima şi atenţia către 

adevărata viaţă spirituală, dăruită nouă de imensul şi neegalatul Sacrificiu a lui Iisus Hristos. 
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  Aşadar, rolul nostru, al profesorilor de religie, şi nu numai, este să le arătăm tinerilor 

şi, prin ei, familiilor lor, cu fiecare ocazie pe care o avem că, deşi Sfintele Paşti sunt 

sărbătorite an de an, Răstignirea lui Iisus a fost o singură dată. Iar Aceasta, trebuie răsplătită şi 

cinstită aşa cum se cuvine pe întreg parcursul anului, nu doar într-un week-end.  

 

                                                            Prof. Ioan Cătălin Buchidău 

 

Ilustrația -Denisa Grindei 

Clasa a X-a A 
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IN MEMORIAM   COSTICA MUNTEANU 

 
 Aşa după cum fiecare popor are propria sa istorie, fiecare 

instituţie are, de asemenea, o istorie din care fac parte oamenii şi faptele 

lor.  

 La sărbătorirea a 60 de ani de învăţământ în cadrul Liceului 

Teoretic “Emil Botta” din Adjud, se cuvine să evocăm oamenii, 

profesori şi elevi, deopotrivă, care prin munca şi devotamentul lor şi-au 

câştigat dreptul de a fi parte din istoria liceului noastru.  

 Nu este deloc uşor să scrii, într-un spaţiu limitat, “istoria” unui 

om care zi de zi, timp de 33 de ani, a fost în slujba şcolii şi a elevilor 

acesteia.  

 Costica Munteanu, primul copil din cei şase (trei fete şi trei băieţi) al familiei 

Postelnicu, s-a născut la data de 21 noiembrie 1945, în comuna Fârţăneşti, judeţul Galaţi. 

Părinţii săi, Ioana -casnică  şi Gheorghe -contabil, erau cunoscuţi în comună ca fiind oameni 

gospodari care şi-au dedicat viaţa şi munca creşterii şi educării copiilor lor, oferindu-le 

acestora toate condiţiile pentru a putea merge la şcoală de la învăţământul primar şi până la 

cel superior.  

  Traseul educaţional al Costicăi Munteanu, începe cu Şcoala primară pe care a urmat-o 

în comuna Fârţăneşti, continuând mai apoi cu studiile gimnaziale şi liceale în oraşul Târgu 

Bujor din judeţul Galaţi. După absolvirea liceului, urmează studiile universitare în cadrul 

Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Chimie. La finalizarea acestora, în anul 1968, 

este repartizată la Liceul Industrial din Adjud (denumirea liceului nostru în acea perioadă) 

unde profesează până în anul 2001, an în care îşi  încetează  activitatea didactică prin 

pensionare.   

 În anul 1971, se căsătoreşte cu domnul Adrian Munteanu, profesor de Limba şi 

literatura română. Urmează o perioadă în care realizarea sa în plan profesional se împleteşte 

cu cea în plan familial, culminând cu  venirea pe lume a celor două fiice, Cecilia şi Adriana, 

născute la o diferenţă de şase ani. La momentul actual, Cecilia este  de profesie medic, iar 

Adriana economist.  

 În anul 2005, a părăsit această lume, mergând mai departe, în lumea celor drepţi, cu 

aceeaşi demnitate şi discreţie cu care a şi  trăit.   

 Chiar dacă astăzi nu mai este printre noi, numele acesteia este viu în memoria tuturor 

celor care au cunoscut-o atât ca profesor  cât şi ca om. Ca profesor, a fost un dascăl extrem de 

conştiincios, exigent, meticulos, riguros, un adevărat profesionist în domeniul chimiei, roadele 

muncii sale concretizându-se în cariera a sute  de foşti elevi care astăzi sunt medici, ingineri şi 

profesori. Fiecare dintre aceştia îi datorează nu numai reuşita în domeniul pe care l-au urmat 

ci şi disciplina, rigurozitatea şi seriozitatea în muncă insuflate de doamna profesor Costica 

Munteanu. Ca om, a fost o persoană onestă, discretă, ce prefera faptele în locul  vorbelor, 

devotată şcolii şi familiei sale.  

 Nepoatele sale, eleve ale liceului nostru, Mara Milea- clasa  a XI a A şi Mălina Milea 

– clasa a IX a A, duc mai departe, într-un mod strălucit, tot ceea ce doamna profesor Costica 

Munteanu a încercat să sădească în mintea şi sufletul elevilor săi -EXCELENŢA. Ele s-au 

remarcat, în decursul timpului, prin obţinerea a numeroase premii la concursuri şi olimpiade 

şcolare, atât la nivel judeţean cât şi la nivel naţional.  

 Cuvintele sunt poate prea  puţine şi prea sărace pentru a exprima cu adevărat 

inteligenţa şi puterea de muncă a celei ce a fost doamna profesor Costica Munteanu aşa după 
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cum  este dificil să scrii despre dumneaei  fără a trăi  sentimentul  de teamă că nu ai scris tot, 

sau  tot ceea ce trebuia scris. 

Nu am avut de la început acest curaj dar mi-am zis că această sărbătoare a liceului 

nostru, este un bun prilej de aducere aminte, iar cei care au cunoscut-o pot continua să evoce,  

în mintea lor, cu inima lor, multitudinea de aspecte din viaţa complexă şi plină a celei ce va 

rămâne un exemplu luminos de înalt profesionalism şi datorie îndeplinită.  

Pentru datele biografice, am primit sprijinul fiicei acesteia, doamna doctor Cecilia 

Milea, căreia, pe această cale, îi mulţumesc. M-a impresionat modul sincer, cald şi frumos în 

care a vorbit despre mama sa, şi numai la timpul prezent, semn că a fost şi este încă atât de 

prezentă în viaţa familiei sale.  

 Pentru că nimic nu este întâmplător, săptămâna aceasta, pe data de 21 noiembrie ar fi 

împlinit 68 de ani. Este un semn, de acolo, de sus, că oamenii mari se vor a fi şi sunt 

sărbătoriţi în acelaşi timp cu instituţia în care au fost prezenţi zi de zi, cu mintea şi cu întreaga 

lor energie. Consider aceste rânduri ca un omagiu adus celei ce a fost şi  va rămâne pentru 

eternitate Costica Munteanu -PROFESOR ŞI OM.  

 

Prof. Elena Florina Croitoru -Catedra de Chimie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrația –Alexandra Matei 

clasa a XI-a F  
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IMPRESII…  

 
Știam de cum am aflat că voi participa la internaţională că 

nu trebuie să dau nici măcar un pas în spate. Orice abatere ar fi 

fost toxică, m-ar fi scos de pe circuitul pe care alergam. Aşa, o 

izbire de un parapet imaginar ar fi fost totuşi, dureroasă. De ceva 

timp mi-am tot spus că cel mai bun lucru ce mi se poate întâmplă 

este să fiu pus într-o competiţie. Acolo nu ai cum să te descurci 

dacă nu porţi ochelari de cal pe durata desfăşurării competiţiei 

propriu-zise. Din fericire, cred că eram cel mai bun din acele săli 

de clasa la a purta ochelarii de cal, la a face abstracţie de tot ce se 

desfăşoară în jurul meu. Conta un singur lucru. Să fiu primul. 

Nu ştiu când s-a dezvoltat mania asta, însă ştiu că m-a dus 

cât de sus s-a putut anul asta. Nu era nimic mai sus. Asta îmi şi 

propusesem. Dacă dai cu capul de tavan, eşti sigur că măcar ai 

ajuns în vârf. Poate să mai ajungă cineva acolo, dar măcar eşti 

sigur că împărţiţ un record. 

            Mai ştiam şi că, dintre toţi concurenţii din România, aveam de departe cel mai lung 

drum de făcut şi că e o posibilitate de luat în seama să ajung atât de obosit încât cel puţin o zi 

să nu fiu bun de nimic. N-aveam totuşi să las să se întâmple aşa ceva. Era, fără să fie nevoie 

să imi mai spună cineva asta, cea mai înaltă scenă pe care ajunsesem. Eram un outsider 

perfect în mulţimea aceea. Colegul meu de camera, Radu, om priceput peste măsură în filosofi 

materialişti greci şi noţiuni ale căror sensuri nu le pătrundeam, deşi venea, la fel că mine, de la 

un liceu teoretic, era dublu câştigător al internaţionalei, în 2011 şi 2012, cât încă era în 

gimnaziu. Asta e o simplă mostră. Ca el mai erau zeci. Între timp, eu nu mai ajunsesem până 

în momentul acela la vreo faza notabilă a vreunui concurs de orice tip, la orice materie. Doar 

ce câştigasem naţională la română, la Constanţa, la începutul lui aprilie. Şi aş fi vrut mai mult. 

Se putea mai mult? Normal că da. Mă gândeam necontenit la versurile trupei mele preferate, 

Dream Theater: “Totul nu e niciodată de ajuns!”, murmurate de James LaBrie, într-o linie 

melodică de înţeles, zgomotoasă şi haotică, totuşi, cum nu se putea mai potrivită. Mi-am 

repetat încă din februarie, de la câştigarea olimpiadei judeţene, că am nevoie de muzică să 

merg mai departe. Fiecare are un combustibil special, iar la mine, astă era muzica. Nu conta 

de care, cât timp mă ajută să abstractizez orice contur şi formă din jurul meu. Mi-am creat 

chiar şi o comparaţie pe care o consider cum nu se poate mai potrivită : Badea Cârţan. Şi eu 

ajunsesem într-un loc care nu prea era de mine. Poate gândeam ca eu-cel de acum, dar încă 

mă simţeam ca eu-cel de acum un an şi ceva. Stânjenit, într-o mare măsură. Puţin sufocat. 

            Aşa, bine fixat, tripat, cum aş spune eu, in argou, pe confundarea mea cu un outsider 

desăvârşit, am ajuns la Oradea. Scenă unde se decidea dacă pot fi ceea ce-mi propun sau dacă 

cele două etape anterioare câştigate au fost doar un foc de paie, o succesiune de “cenuşărese” 

ciocnite aleatoriu cu mine. Michael Jordan, unul din modelele mele, a spus odată: “Pot să 

accept eşecul. Însă nu pot acceptă lipsa efortului”. Eram fixat pe obiectiv mai ceva decât cel 

mai mare sportiv din istorie, dacă era posibil. Nu puteam accepta eşecul. Bineînţeles, nu se 

schimbă nimic în structura mea, cu un loc 2 sau 3. Dar fusesem pe doi sau trei de prea multe 

ori, că să mai las să respire diatribele mele din anii trecuţi, care se învârteau în jurul ideii de 

“M-am săturat să stau pe scaunul din spate sau pe cel de pasager”. 

            Mi-am propus să fiu cât se poate de tăcut. “În fiecare din noi e o tăcere, fiecare cu 

tăcerea lui”, spunea unul din autorii mei preferaţi, Jose Saramago, iar eu aveam de gând să fiu 
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eu cu tăcerea mea, cel puţin până când se vor fi terminat cele două probe, cea scrisă şi cea 

orală. 

            Să spun că nu am avut câteva temeri oarecare ar fi ipocrizie. Nimeni nu e într-atât de 

liniştit, încât să nu simtă un tremur. Sau frică şi tremur, cum zicea Kierkegaard. Am spus deja, 

aveam o teamă nenaturală de eşec. Încă o am, când mă gândesc că anul viitor vreau să reapar 

pe o astfel de scenă, nu numai la română, ci şi în cadruri mai concentrate asupra realismului şi 

materiilor din paradigma aceasta. Doar că atunci nu voi mai urcă pe scena unde se desfăşoară 

pledoaria mea din postura de outsider, ci, cum se spune în engleză, din postura de “flavour of 

the day”. 

            Până una-alta, “flavour of the day” era doar un ideal pe care speram să-l ating în ziua 

de duminică dimineaţă, când a început propriu-zis tot acel vârtej de cincizeci şi ceva de ore 

care avea să decidă cine “conduce” şi cine “stă pe locul din spate”. Ziua a debutat cu o 

prezenţă unde i-am văzut puţin crispaţi pe cei din jurul meu. Mi-am zis că e timpul să fiu 

flexibil (nu-mi este greu, mai ales în expresii faciale) şi să mă arăt cât se poate de de sigur pe 

sine, lipsit de orice grijă. Zis şi făcut. Ziua era rezervată pentru excursia tematică, elementul 

nou cu care internaţionala vine faţă de etapele internaţionale, care, trebuie să recunosc, nu a 

fost tocmai inspirată pentru mine. Unu la mâna, am uitat să înregistrez fiecare alocuţiune 

posibilă. Doi la mâna, nu am notat chiar tot ce s-a spus, deoarece nu aveam viteza necesară. 

Chiar şi aşa, cred că agenda mea era cea mai plină dintre toate celelalte existente. Deşi mai 

toţi concurenţii – inclusiv trio-ul de fete din România pe care trebuia să le depăşesc, că să fiu 

sigur de primul loc – înregistrau ce spuneau persoanele ce ne vorbeau, fie că erau scriitori, 

istorici, meşteri populari sau preoţi, cred că proba orală a fost exact cum trebuia să fie pentru 

că eu să prosper, deoarece excursia tematică ne oferea indiciile asupra subiectelor ce pot 

apărea la proba orală. Însă despre proba orală, câteva paragrafe mai târziu. Undeva după ora 

17, oboseala (şi ploaia) începuseră să-şi spună cuvântul şi mi se cam înmuiau picioarele. 

Mulţi deja adormiseră şi mă tenta puţin şi pe mine un somn “japonez”, de câteva zeci de 

minute. Dar atunci, am văzut cum una din cele trei fete din lotul României de la clasa a   XI-A 

adormise. Mi-am limpezit atunci ochii şi am observat o oportunitate. Mi-am adus aminte de 

ce spunea Will Smith într-unul din clipurile pe care le încărcasem pe MP4-ul de care aveam 

atâta nevoie, pentru energie: “When the other guys are sleeping, I’m working”. Cât timp 

ceilalţi dorm, eu lucrez! Aşa că n-aveam altceva de făcut decât să pun ceva ordine în “cufărul” 

meu, un caiet de vreo  100 de pagini, unde aveam tot ce m-a ajutat la naţională, de la noţiuni 

elementare la atât de preţioasele sintagme şi vorbe de duh din Kundera, Steinhardt sau Llosa. 

Privind înapoi la momentul acela, mă gândesc că fix asta era şi mesajul care trebuia să-mi 

apară în minte: să lucrez oricând am timp, să fac din lucrul bine făcut o manie şi să sesizez 

fiecare oportunitate în care îi pot depăşi pe ceilalţi. 

            Era deja luni dimineaţă. Somnul era mai puţin decât acasă deja. Ceea ce însemna 

obscen de puţin, undeva la trei ore. Dar nu aveam nici motiv, nici timp să mă plâng. Venea 

proba scrisă, cea mai importantă, după mine. La naţională, avusesem doar 109/120, abia al 

doilea punctaj la proba scrisă. Avusesem o şansă absolută la proba orală. De data asta, ştiam 

că dacă nu iau la scris cel puţin 112 sau 113, lucrurile se complicau. Mizam pe faptul că Elisa 

şi Francesca, celelalte fete care au completat podiumul la naţională vor trece la un alt nivel, 

iar eu mă asigurasem că sunt cu un nivel mai ridicat şi de data asta. Totul se juca pe cartea 

probei scrise. La oral căpătasem prea multă încredere, că să eşuez acolo. 

            Aşteptare. Deloc chinuitoare. Eu îmi încleştasem pumnii şi îi băteam unul de altul sau 

băteam cu ei insesizabil în banca unde stăteam, într-un ritm de parcă eram într-o arena 

sportivă sau de gladiatori şi auzeam un public care încuraja. Rămăsesem cu căştile în urechi 

cât timp am aşteptat, aruncând o ultima privire pe caietul unde erau stocate cam toate 

speranţele şi priceperile mele dobândite în ultimele trei luni de muncă asiduă. Lucrasem de 

acasă câteva exemple de olimpiade internaţionale şi crescusem gradual. Sentimentul de 

hubris, latent în mine, îmi spunea chiar că sunt şanse să mă duc peste 115, undeva periculos 

de aproape de 120. Undeva la 11 vin subiectele. În sala suntem elevi din clasele a 11-a şi a 12-
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a. Stau în ultima bancă, afară plouă şi e frig. Cum nu se putea mai bine! Exact aşa şi dorisem.  

Pe măsură ce ceilalţi primesc subiectele, se aud murmure îngrijorate. “Deci,încep să pice de 

pe acum,îmi zic!” În timp arunc o primă privire pe subiecte, exact în timp ce Francesca şi 

Elisa se arată puţin îngrijorate de subiecte şi se întreabă reciproc dacă “ştiu ceva”. Elena, 

cealaltă fată care completa lotul îmi spusese încă din ziua trecută că nu a venit să câştige 

premii sau să fie prima, ea ajungând acolo din noroc. Dacă poţi numi noroc câştigarea 

internaţionalei de anul trecut cu 118.5/120, da, atunci era acolo din noroc. Eu nu am putut să-

mi stăpânesc o reacţie de mulţumire, imediat ce-am citit subiectele, pe care nu o voi reproduce 

totuşi aici. O poezie cât se poate de bogată în semnificaţii, “Cea mai frumoasă floare” de 

Radu Stanca, o simfonie a mirajului unui nebun îndrăgostit, asezonată la subiectul II cu un 

extras din Blaga(“Trilogia valorilor”) la care era ataşat eseul meu de trademark, pe care încă îl 

consider cel mai bun amalgam de litere şi sensuri pe care l-am conceput vreodată. Despre 

“originalitatea poporului român” trebuia să scriu. Era, fără exagerare, totul sau nimic! Şi de-

acolo a început să îşi facă simţită prezenţa eclectismul meu, un eclectism suficient de vast, cât 

să fie aproape smintit. Începe! Vin pe rând în lucrarea mea, referinţe din Al.Blok, 

Al.Soljeniţîn, alte lucrări ale lui Blaga, Eliade, Boris Pasternak, Emil Botta (dacă mă gândesc 

mai bine, era mai potrivit să nu-l folosesc, eu învăţând tocmai la liceul ce-i poartă numele; 

într-un fel,m-am demascat),Andrei Pleşu, Boris Pasternak din nou, Steinhardt, Noica, Albert 

Camus, Baudelaire, Andre Malraux, Heraclit, Kundera, Heiddeger, Cărtărescu şi tot felul de 

“serpentine” verbale menite să scoată o lucrare care să nu poată fi mai jos de primul loc. 

            Şi nici n-a fost. 115,5 a fost punctajul de la scris. Dacă e să îmi menţin părerea avută la 

cald, potrivit căreia doar virgulele omise sau puse greşit mi-au scăzut cel puţin 2 puncte, 

lucrarea a fost aproape perfectă. Perfecţiune pe cea mai înalta treaptă. Glorie pe cea mai 

importantă scenă! Proba orală a fost cu totul halucinantă, de aceea, mă rezum la a spune că a 

fost o intervenţie providenţială la proba orală, deşi am luat “doar” 115/120 acolo. Chiar atunci 

când am ieşit din sală, nu am putut schiţa decât o mimica între aroganţă, mulţumire şi uluire, 

dacă sunt posibile să coexiste cele trei. 

            Printre zeci de foi, citate şi sticle, pastile sau batoane obscure care să mă ţină pe 

picioare pentru proba din ziua următoare, am avut şi plăcerea să cunosc câţiva oameni care 

chiar definesc ce găseşti acolo. 

            De minţi nu aveam nicio îndoială, toate erau strălucite, pentru că altfel, nu au fi ajuns 

acolo. Însă şi statura lor era pe măsură. I-am sintetizat într-o discuţie cu profesoara mea 

îndrumătoare, Alina Zoltan, “oameni frumoşi, minţi frumoase!”. Elena chiar şi-a permis un 

“friendly-rivalry” pe care să-l aibă cu mine, lucru ce nu mă deranja. Poţi să doreşti capul 

adversarilor când eşti în arena, dar după, nimeni nu spune că nu puteţi fi înţelegători unul cu 

altul. Altă persoană strălucită era Francesca, locul 3 de la naţională, 4, la faza internaţională. 

O ajuta şi faptul că arată ca un personaj din cartile acelea ale lui Andersen. După premiere le-

am spus Francescai si Elisei că trebuie să repetăm lotul prezent la internaţională şi anul viitor, 

dacă se poate, deşi, generaţia mea, cei născuţi în 1995, e cea mai inconstantă la limba română, 

în sensul că în fiecare an, este foarte mare probabilitatea ca podiumul de naţională să fie un 

altul. Dar cred că formaţia prezentă la internaţională poate, fără probleme, să facă nişte 

zgomot şi la anul, nu doar la română. Oamenii strălucitori sunt mai mereu şi polivalenţi şi 

astfel eram toţi patru, fiecare avea un “ataş” legat la pasiunea pentru limba română: 

Francesca, matematica, Elisa, psihologia, Elena, limba franceză, iar eu, economia. Însă de 

departe, cel mai important ataş al tuturor celor de acolo era nu pasiunea comună, ci o plăcere 

vădită de a fi acolo. Se simţea, în aer şi în ei, un “Carpe Diem!” cât se poate de intens. 

            Totuşi, motto-ul meu nu a fost “Carpe Diem!” la această olimpiadă. Per Aspera Ad 

Astra! De multe ori, mi-am spus că voi face din aceste vorbe, poate prea mici, pentru 

sentimentele ce le exprimă, o parte nu doar a creierului meu, ci şi o parte integrată a corpului 

meu, consfiintind legătură mistică dintre mine şi aceste patru cuvinte. Oameni frumoşi, minţi 

frumoase, speranţe la fel, poate şi o revedere la anul, întâi pe o scenă mai mică, apoi, pe cea 

mai mare posibilă, din nou! 
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            Nu-mi rămâne decât să citez din încă unul din oamenii ce mă inspiră zi de zi prin ceea 

ce face, LeBron James. Câteva vorbe spuse acum câteva zile, de către acesta, în timp ce a 

devenit pentru a două oară, unanim, cel mai bun jucător din lume si campion, pe cea mai 

inalta treapta: “Vin dintr-un oraş infim. Nici nu ar trebui să fiu aici. De fiecare dată când mă 

văd urcând pe scena jocului asta, nu-mi vine să cred. E de ajuns. Nu am frici. Nu am griji. 

Sunt binecuvântat.” 

            Nu pot sintetiza decât cu aceste cuvinte tot ce-am simţit în această experienţă care a 

trecut parcă prea repede. Am clipit…şi deja a trecut o lună de când am ajuns acolo. Per 

Aspera Ad Astra! 

 

25 iunie 2013 

Vlad Munteanu 

clasa a XII-a B 

 

 

 

Ilustrație –Alexandra Matei 

Clasa a XI-a F 
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2012-2013 -AN CU REALIZĂRI 

 
Anul școlar 2012/2013 a fost unul cu realizări evidente în participarea și obținerea unor 

rezultate notabile la olimpiade și concursuri școlare. 

Un rezultat unic în istoria liceului este cel obținut de elevul VLAD MUNTEANU, clasa a 

XII-a B la Olimpiada de Limba română, la nivel județean, național și internațional, clasându-se 

pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, el fiind îndrumat în asidua pregătire de doamna 

profesor ALINA ZOLTAN. 

 

Olimpiada de Limba și literatura română, etapa județeană 

Munteanu Vlăduț , clasa a Xl-a – premiul l, faza internatională, prof. Zoltan Alina 

Cornilă Andreea, clasa a X-a  – premiul l, faza județeană, prof. Vîrlan Ana 

Matei Alexandra, clasa a X-a  – premiul lll, faza județeană, prof. Vîrlan Ana 

Antohi Anda, clasa a V-a  – mențiune, faza județeană, prof. Bichescu Gina 

Scorțan Alexandra, clasa a V-a  – mențiune, faza județeană, prof. Chiper Ramona 

Martiș Georgiana, clasa a Vl-a  – mențiune, faza județeană, prof. Zoltan Alina 

Novac Irina, clasa a Vl-a  - mențiune, faza județeană, prof. Zoltan Alina 

Rogozan Andreea, clasa a Vl-a - mentiune, faza județeană, prof. Zoltan Alina 

Lorenț Antonia, clasa a Vll-a – mențiune, faza județeană, prof. Chiper Ramona 

Dorneanu Ana Maria, clasa a Vlll-a - mențiune, faza județeană, prof. Chiper Ramona 

Barbu Elena, clasa a lX-a – mențiune, faza județeană, prof. Andrei Sabina 

Drilea Andreea, clasa a lX-a - mențiune, faza județeană, prof. Chiper Ramona 

Rogozan Elena, clasa a lX-a – mențiune, faza județeană, prof Vîrlan Ana 

Botezatu Bianca, clasa a lX-a – mențiune, faza județeană, prof Vîrlan Ana 

Ciobotaru Andreea, clasa a lX-a – mențiune, faza județeană, prof Zoltan Alina 

Brezeanu Florina, clasa a lX-a - mențiune, faza județeană, prof. Stancan Simona 

Bulimar Cătălina. clasa a X-a - mențiune, faza județeană, prof. Stancan Simona 

Cornilă Andreea, clasa X-a – mențiune, faza județeană, prof Vîrlan Ana 

Corpaci Luiza, clasa a X-a  -  mențiune, faza județeană, prof Vîrlan Ana 

Tocilă Camelia, clasa a X-a  - mențiune, faza județeană, prof. Chiper Ramona 

Nicolaiev Claudiu, clasa a Xl-a - mențiune, faza județeană, prof. Zoltan Alina 

Căluian Andreea, clasa a Xll-a - mențiune, faza județeană, prof. Bichescu Gina 

Groza Iustina, clasa a Xll-a - mențiune, faza județeană, prof. Chiper Ramona 

Andronic Andreea, clasa a Xll-a - mențiune, faza județeană, prof. Bichescu Gina 

Aniculi Andreea, clasa a Xll-a - mențiune, faza județeană, prof. Bichescu Gina 

Dediu Diana, clasa a Xll-a - mențiune, faza județeană, prof. Bichescu Gina 

Moisă Florina, clasa a Xll-a - mențiune, faza județeană, prof. Chiper Ramona 

Momanu Florina, clasa a Xll-a - mențiune, faza județeană, prof. Chiper Ramona 

 

Olimpiada de lb. latină, prof Anghelina Ionela 

Dorneanu Ana Maria, clasa a Vlll-a, premiul ll, faza județeană 

Ciobotaru Irina, clasa aIX-a, premiul l, faza județeană, premiu special la faza națională 

Brezeanu Florina, clasa a lX-a, premiul ll, faza județeană 

Costin Miruna, clasa a X-a, premiul l, faza județeană 

Tocilă Camelia, clasa a X-a, premiul lll, faza județeană, 

Cornilă Andreea, clasa a X-a, mențiune, faza județeană 

Matei Alexandra, clasa aX-a, mențiune, faza județeană 

 

Limba engleză 

Matei Alexandra, clasa a X-a, premiul II– prof. Boncea Izabela  

Boncea Cătălin, clasa a XI-a, premiul III– prof. Boncea Izabela  

Mențiuni        -    Lăzăr Andrei, clasa a X-a  

- Milea Mara clasa a X-a,  

- Simion Irina clasa a XI-a 

- Dobârceanu Cristina clasa a XI-a 

- Dorneanu Ana clasa a VIII-a, prof. Gruber Mariana  



 

 13 

Nota Bene 

- Mustereț Raluca clasa a IX-a, prof. Gruber Mariana 

- Petean Mihai clasa a X-a – prof. Gruber Mariana.  

- Blaglosov Ruxandra, clasa a V-a, concursului Cangurul Lingvist, premiul al III-lea, prof. 

Boncea Izabela. 

 

Olimpiada de Limbi Romanice, etapa judeţeană 

Milea Malina clasa a VIII-a, premiul I, prof. Grecu Daniela 

Dorneanu Ana  clasa a VIII-a, premiul II, prof. Grecu Daniela 

Dima Cristiana clasa a VIII-a, premiul II, prof. Grecu Daniela 

Ciobotaru Irina clasa a IX-a, premiul III, prof. Grecu Daniela 

Mustereț Raluca, clasa a IX-a, mențiune, prof. Grecu Daniela 

Milea Mara, clasa a X-a, premiul I, prof. Milea Mihaela 

Enache Miruna Evelyn a X-a, premiul II, prof. Milea Mihaela 

Cornilă Andreea, clasa a X-a, premiul III, prof. Milea Mihaela 

Dobârceanu Cristina, clasa a XI-a, mențiune, prof. Milea Mihaela 

Nicolaiev Claudiu, clasa a XI-a, premiul II, prof. Bădură Iulia 

Nicu Ana Maria, clasa a XII-a, mențiune, prof. Bădură Iulia 

 

Olimpiada de Matematică 

- prof. Dorneanu Angela: 

Neagu Robert, clasa a V-a , mențiune 

Scorțan Alexandra, clasa a V-a , mențiune 

Irimia Ioana, clasa  a VIII-a, mențiune 

Matei George, clasa a XII-a, premiul III                                    

- prof. Munteanu Daniel:  

Ignat Eduardo, clasa a V-a, mențiune 

Popa Andrei, clasa a VII-a, mențiune 

Cazan Nicușor Florin, clasa a XI-a, mențiune 

- prof. Stoleru Cristian: 

Bejan Alexandru, clasa a VI-a, mențiune 

Guguian Alexandru, clasa a XI-a, mențiune 

Miron Anca, clasa a XII-a, mențiune  

 

Concursul de Chimie ”Magda Petrovanu” organizat de Facultatea de chimie, Univ. “Al. I. Cuza” 

Iaşi 

Lorenţ Ioana Antonia, clasa a VII-a, premiul II, prof. Adeaconiţei Mihaela.  

Tanasă Ioan, clasa a VII-a, mențiune, prof. Adeaconiței Mihaela 

 

Olimpiada judeţeană de Istorie 
Holban Alexandra, clasa a VIII-a, premiul II, prof. Avram Ionel Adrian 

Damian Elisabeth, clasa a X-a, premiul II, prof. Pralea Cătălina 

Andronic Andreea, clasa a XII-a, premiul II, prof. Avram Ionel Adrian 

Brezeanu Florina, clasa a IX-a, mențiune, prof. Pralea Cătălina 

Sereda Maricel, clasa  a IX-a, mențiune, prof. Pralea Cătălina 

Pascu Ştefan, clasa a VIII-a, mențiune, prof. Avram Ionel Adrian 

Lorenţ Paula, clasa a XI-a, mențiune, prof. Avram Ionel Adrian 

La Olimpiada naţională de Istorie Liceul Teoretic ,,Emil Botta” – Adjud a fost reprezentat în 

anul şcolar 2012-2013 de către eleva Andronic Andreea, pregătită de către profesor Avram Ionel-

Adrian 

 

De asemenea, au fost obţinute rezultate meritorii la faza judeţeană a Olimpiadei şcolare:  

două premii I, la disciplinele Economie şi Sociologie (prof. Dogaru Valentin) , eleva care a participat 

la faza naţională clasându-se pe locul 4. 

 

Elevul BEJAN ALEXANDRU – clasa a VI-a B – prof. Brînză Martiş Gina-Carmen a obţinut 

la Olimpiada Şcolară: 

- Locul I – faza judeţeană 
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 - Menţiune – faza naţională 

 - Medalie de Argint – Societatea Română de Fizică 

 

La concursul naţional EVALUARE ÎN EDUCATIE, la Fizică au participat 22 de elei, cu 

rezultate deosebite, după cum urmează: 

Bejan Alexandru Gabriel, clasa a VI-a, premiul II, prof. Brînză Martiş Gina 

Moisi George Alin, clasa a X-a, premiul I, prof. Rogoz Stan 

Petean Traian Mihai, clasa a X-a, premiul III, prof. Rogoz Rodica 

Petrea Irina Mihaela, clasa a X-a, premiul III, prof. Rogoz Stan 

Matei George, clasa a XII-a, premiul II, prof. Rogoz Rodica 

 

Olimpiada de Biologie, faza judeţeană 

Moisi Alin, clasa a X-a, prof. Rusu Aurel 

Sandu Victor, clasa a X-a, prof. Rusu Aurel 

Vieru Felix, clasa a XI-a, prof. Rusu Aurel 

Evaluare în educație –Informatică, nivel național  

 17 premii I 

 12 premii II 

  6 premii III 

                                         

Festivalului religios  „Sfântul Ierarh  Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi” 
Dingu Mădălina, clasa a XI-a, locul III, secţiunea „Creaţie literară”                  

La Olimpiada de religie, etapa judeţeană, elevii au obţinut 5 premii iar la concursul interdisciplinar 

„Cultură şi spiritualitate”, eleva Blagoslov Ruxandra a obţinut  o menţiune 

La Expoziţia naţională- Concurs Sfintele paşti, 2013, unde au obţinut 5 premii. 

La Expoziţia internaţională –concurs  „1 Iunie- copilul, ambasadorul prieteniei între popoare”, 

elevii noștri au obţinut 4 premii şi un trofeu de excelenţă. Elevii premianți au fost pregătiți de domnul 

prof. Buchidău Cătălin      

 

Concursuri sportive   

Anul 2013 -an plin de rezultate pozitive ale 

catedrei de educație fizică și sport din liceul nostru. 

Echipa de fotbal feminin a participat la finala ONSS 

care a avut loc la Sebeș unde a ocupat un onorant 

loc IV într-o companie foarte selectă. Sportiva 

Răduc Elena a fost desemnată cea mai tehnică 

jucătoare a turneului. Grigore Andreea, Blahuianu 

Mihaela, Pânzaru Roxana, Marcu Cătălina, Trif 

Andreea, Chiriac Raluca, Onica Manuela, Răduc 

Elena au alcătuit echipa care a fost pregătită de 

profesorii Dumitru Emil și Stoian Valentin. Aceeași 

echipă a participat și la semifinalele Turneului 

Coca-Cola 2013 ce a avut loc la Iași. Hadbaliștii nu 

s-au lăsat nici ei mai prejos și au participat în cadrul 

Campionatului Național de juniori I la turneul 

semifinal de la Onești ei fiind elevii componenți ai CSS Adjud. La nivel de ONSS locul I la etapa de 

județ la handbal licee masculin, gimnaziu, masculin și locul II la gimnaziu feminin, echipe pregătite de 

prof. Dumitru Emil.  

La tenis de masă sportiva Drăgăstan Mădălina a participat la Finala ONSS ce a avut loc la Tg. 

Secuiesc, sportiva fiind pregatită de prof. Pionescu Cătălin., iar la județ locul II Negroi Narcis și locul 

III Bârdan Sorin, categoria liceu masculin. Un lucru îmbucurător, a scăzut numărul de scutiți medical, 

iar prezența în competițiile interne a atras un număr considerabil de elevi. 

Prof. Emil Dumitru  
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VASILE VOICULESCU 

(27 noiembrie, 1884 – 26 aprilie, 1963) 

 

Ca profesor nu am obsesia datelor exacte cu care să 

torturez memoria elevilor, decât atunci când e vorba de 

Mihai Eminescu și de volumul de debut al fiecărui scriitor 

(sunt de neînduplecat!); dar aici e vorba de ani și nu de zile 

sau luni. De Vasile Voiculescu însă, mă leagă o dată: ziua 

plecării în eternitate a poetului coincide cu ziua nașterii 

mele în vremelnicie. Un alt moment cu încărcătură afectivă 

este teza la limba și literatura română de când eram elevă în 

clasa a X-a, când am primit ca subiect povestirea Lostrița a 

lui Vasile Voiculescu. De atunci, simt un dor de departe pe 

care l-a simțit și tânărul pescar Aliman la îmbrățișarea 

fantastică a fetei solomonite. Mai sunt și alte aspecte legate 

de Vasile Voiculescu care îl transformă pe acesta într-un 

scriitor drag sufletului meu și pe care îl recomand tinerilor 

cititori ai revistei:  

 

Sonetul CLXXXIII: 

 

Mereu cerșim Vieții ani mulți, așa-n neștire, 

Ne răzvrătim, ne plângem de piericiunea noastră, 

Și încă nu-nțelegem că fără de Iubire 

Se vestejește Timpul în noi ca floarea-n glastră,   

 

precum și povestirile Ciorbă de bolovan, Schitul de ceară și romanul Zahei Orbul. 

Vasile Voiculescu nu este un autor canonic. Și totuși, întâlnirea lui cu programa 

școlară se poate produce. Ca orice scriitor complex –Vasile Voiculescu este poet, prozator, 

dramaturg –scapă unei încadrări estetice unice pentru că este tradiționalist prin poezia 

religioasă (vezi În Grădina Ghetsimani), modern prin sonete (Ultimele sonete închipuite ale 

lui Shakespeare, în traducere imaginară de Vasile Voiculescu), realist și fantastic în proză și 

damaturgie. Și astfel, opera acestui scriitor prea puțin cunoscut, poate oferi texte-suport pentru 

curente literare, teme și motive ale textelor lirice sau epice. 

Opera poetică voiculesciană este remarcabilă, cuprinzând opt volume de poezii în care 

zugrăvește liric satul, eroismul românilor din Primul Război Mondial, autohtonizarea 

motivelor biblice, paradisul pierdut, senzualitatea, mitul Androginului, eternitatea Artei și 

aduce un elogism creației: 

 

Poezii (1916) 

Din Țara Zimbrului (1918) 
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Pârgă (1921) 

Poeme cu îngeri (1927) etc. 

 

Opera epică poate fi grupată în funcție de două alegorii similare: una despre puterea 

rugăciunii (Revolta dobitoacelor), cealaltă despre neînvinsul har al iubirii (Lobocoagularea 

prefrontală). Celelalte povestiri sunt scrise după o tematică gradată în șapte trepte: 

1. Comportamentul omului modern ca răspuns la întrebarea existențialistă: cum se 

modifică personalitatea în funcție de opinia celorlalți? Ce fac ceilalți  din mine? Eu/tu în 

opoziție (Roba). 

2. Omul modern confruntat cu lumea arhetipală, începutul anulării opoziției eu/tu prin 

transfer spiritual (Ultimul berevoi) . 

3. Comunicarea dintre om și celelalte ființe, animale îndeosebi: anularea opziției eu/tu 

(Lostrița, Pescarul Amin). 

4. Omul și mediul în care transcendentul ar trebui să coboare. Eu în prezența lui El, 

din ce în ce mai pătruns de El (Chef la mănăstire). 

5. Omul în raport cu ritualul religios, răspuns la întrebarea: ce rol poate juca 

organizarea credinței? (Moarte amânată). 

6. Miracolele. El ca actant. (Luptă cu îngerul). 

7. Romanul-sinteză la pragul minunii neîmplinite (Zahei Orbul). 

 

Volumul de Teatru din 1972, îngrijit de M.Tomuș și Ioan Voiculescu, cuprinde Fata 

ursului, Gimnastică sentimentală, Demiurgul, Pribeaga. 

Probabil mulți știu că Vasile Voiculescu era medic, dar puțini știu că de nu eram 

medic, aș fi fost preot (Confesiunea). Vasile Voiculescu a participat la mișcarea isihastă 

Rugul aprins căutând apropierea de Dumnezeu prin rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii, 

ducând spre sfârșitul vieții o viață ascetică, mai ales după moartea soției, Maria Mitescu. 

Participarea activă la această mișcare mistică a fost motivul condamnării la cinci ani de 

temniță grea și la cinci ani de degradare civică pentru activitate dușmănoasă contra regimului. 

Va suferi ca Iov și va muri, lăsându-i fiului său, Ioan, împlinirea unui testament: Vreau să te 

rog ceva și promite-mi că vei încerca să mă asculți: să crezi în Dumnezeu! 

În final, vreau să vă rog și eu ceva și promiteți-mi că mă veți asculta: citiți-l pe Vasile 

Voiculescu pentru a descoperi una din cele mai enigmatice opere care s-au scris vreodată în 

această limbă dulce și frumoasă – limba română! 

 

Prof. Alina Zoltan 

  



 

 17 

Nota Bene 

EXAMENE DE ALTĂDATĂ 
 

Pe vremea studenţiei mele, la examenul de admitere se cereau şi 

probe orale, bineînţeles, după ce treceai o probă scrisă eliminatorie. Aşa 

se face că din opt sute de candidaţi la “Filologie”, am rămas o sută 

douăzeci la oral. 

Era o dimineaţă fierbinte de august şi toată Capitala forfotea de 

mişcare, plecau delegaţiile de la Festivalul Mondial al Tineretului. Noi 

stăteam lângă vechiul ceas cu patru cadrane de la Universitate şi nu 

îndrăzneam să ne uităm pe lista cu rezultate de la proba eliminatorie. 

-Ce-ar fi să mergi tu în locul meu, să vezi lista? i-am propus 

colegului Dughir, absolvent la Focşani. Eu merg în locul tău la 

“Pedagogie”. Dacă am picat, fă o mutră de condamnat la moarte şi o să 

înţeleg de la distanţă, am mai adăugat. 

-Dar cu mine cine face rocada? se lamenta cel de-al treilea coleg, Costel Ţibrea, care dăduse 

admitere pe la I.C.E.F. 

Nu i-a răspuns nimeni gimnastului. 

După mai bine de o oră, ne-am întâlnit veseli, săltând de bucurie şi poreclindu-ne cum ne 

venea la gură: 

-Bă, cariatule, ai luat proba! l-am înveselit eu pe Dughir. 

-Şi tu, bă, asfixiatule, îmi întoarse el complimentul. 

Ca să nu explodăm de bucurie, am început să jucăm teatru. Eu am desfăcut lanţul de la o 

tonetă de îngheţată pe băţ, părăsită momentan, şi mă tot prefăceam că vând: 

-Hai, neamule, ia delicioasa, neamule! 

Trecătorii mă priveau zâmbind, însă nu se lăsau păcăliţi. Mai mult succes a avut Dughir cu 

bancnota legată cu un firicel subţire. Numai un meşter unsuros s-a aplecat s-o ridice, dar şnapanul de 

coleg a tras-o repede, spre hazul câtorva trecători care ştiau şmecheria. 

La un moment dat, o limuzină “Tatraplan” frână lângă ceas şi cu geamul deschis apăru capul 

aproape blond al unei colege, handbalista Puşti, care îl anunţă pe Ţibrea: 

-Costele, felicitări, ai reuşit la proba eliminatorie! 

Băiatul rămase un moment imobil, apoi îngăimă: 

-E adevărată minunea? 

Dar “Tatraplanul” porni în viteză şi Puşti nu mai auzi întrebarea. De bucurie, gimnastul începu 

să facă salturi mortale pe trotuar, cucerind admiraţia trecătorilor, care îl aplaudau ca la circ. În cele din 

urmă, băiatul începu să meargă în mâini şi, depăşind bordura, traversă pe roşu, obligând tramvaiul 13 

să frâneze brusc. 

A avut noroc că nu l-a amendat caraliul din intersecţie. De altfel se produse şi o mare 

învălmăşeală, căci treceau la braţ cordoane de tineri străini, scandând cu putere: “Paix et amitié!” 

Inspiraţi, ne-am prins şi noi într-un cordon, am savurat cu pumnul biscuiţi din pungile oferite 

şi am luat-o de-a dreptul spre marele stadion, construit doar în cinci luni. 

Fredonam cu băieţi necunoscuţi, negri, occidentali, asiatici, cu fete pupăcioase, frânturi de 

cântece, ba uneori ziceam ce ne venea la gură, hohoteam în râs şi savuram biscuiţi şi sucuri din 

abundenţă. Aproape de intrarea pe stadion, am trecut printre caii superbi cu gloabe de miliţieni pe ei, 

să arătăm vreun bilet. Eram străini… 

În urma noastră, un glas de miliţian şuieră invidios: 

-Măi, tovărăşele, dar de când eşti strain, bre? 

Noi însă nu pricepeam româneşte, nu întorceam capul, ci strigam din răsputeri: 

-Viva la giovenezza in tutto il mondo! 

În tribune nu aveai nici unde să pui acul. Lumea urla, se legăna, ameninţa. Ne-am urcat pe 

armăturade ţevi a tabloului lui Stalin şi cu o lamă de împrumut am tăiat mici ambrazuri în pânza 

tabloului, prin care urmăream jocul. Mai bine nu veneam. Ne-am bătut ungurii cu echipa aia de aur: 

Groszics, Lorant, Hiddeguti, Puskas… 

Spre seară, cu o delegaţie de belgieni, am plecat spre Gara de Nord. Îmbrăţişări, pupături, 

vorbărie multă, fiecare în legea lui. De la ei ne-am ales cu câteva sticle de bere bună, după care am 

căutat u culcuş, deoarece căminele gemeau de aglomeraţie. 



 

 18 

Nota Bene 

Voiam să improvizăm un mini-dormitor, lângă un calorifer din sala de aşteptare. Ne-am 

procurat saltele “Scânteia” şi plăpumi “Informaţia Bucureştiului”, când o patrulă ne ceru biletele de 

călătorie. Văzând că o dăm din colţ în colţ, ne-a înhăţat la arestul gării, într-un subsol prost luminat. La 

început, ăia au crezut că suntem infractori, dar când le-am arătat legitimaţiile de intrare la admitere, s-

au înduioşat sărăcuţii şi ne-au dat drumul. 

Noaptea am petrecut-o pe băncile din scuarul Palatului Transporturilor. Spre ziuă ne-am trezit 

oarecum odihniţi, dar eram numai în şosete. Ţibrea avusese tenişi, eu nişte sandale, iar bietul Dughir 

pantofi noi, care i-au tentat pe hoţi. 

La sediul miliţiei am găsit un locotenent foarte tânăr, care la început a râs de noi, dar când a 

auzit că suntem din Focşani, a devenit mai maleabil. 

-Oraşul handbalistei Puşti? Mai curge Cacaina pe-acolo? 

-Exact, curge, să trăiţi! am început să-l flatăm. 

Apoi ofiţeraşul se adresă unui subaltern: 

-Caporal, vezi ce rămăşiţe mai găseşti la fondul pentru Coreea. 

Subordonatul s-a întors cu nişte şoşoni mari, care ne clămpăneau în picioare şi ne împiedicau 

serios la mers. 

-E tot ce pot face pentru voi. Hai, valea! se descotorosi de noi purtătorul steluţei pe epolet. 

-Nu vă supăraţi, încercă mieros Ţibrea, cum de o cunoaşteţi pe colega mea Puşti? 

-Non crepida! Zbieră sublentul enervat, siluind o maximă latinească rătăcită prin dosarele lui 

poliţieneşti. 

Şi astfel, a doua zi, când bucureştenii mergeau pe caniculă cu şlapi, noi ne târam la examenele 

orale ca pensionarii, cu şoşonii dăruiţi de un probabil corigent la limba latină. 

 

Ion Croitoru –Fotogaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrația –Alexandra Matei 

clasa a XI-a F 
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CITITUL –O COMOARĂ SAU O IROSIRE 

 
 Motto: “Cărţile sunt fluturi. […] Deschizând şi citind, ele zboară. Şi tu odată cu ele.” 

(Mircea Cărtărescu) 

 

Imaginează-ţi cum ar fi un copac fără trunchi, Soarele fără lumină, ploaia fără picături. 

Imposibil, nu? Ei bine, tot imposibilă este şi viaţa unui om fără cărţi. Fiecare om trebuie să 

aibă măcar o carte preferată, o carte care să-i fi stârnit interesul atât de mult încât să nu poată 

lăsa jos până nu întoarce şi ultima filă. Şi dacă totuşi există oameni care nu au o carte 

preferată, atunci aceia au trăit degeaba. 

Ce poate fi mai frumos pe lume decât să te pierzi printre paginile, rândurile, cuvintele, 

literele unei cărţi? Să vezi cum personajele prind viaţă în mâinile tale? Pentru mulţi, cărţile nu 

reprezintă nimic, ele sunt doar nişte hârtii prinse laolaltă –o irosire. Dar pentru mine, cărţile 

nu sunt făcute din pagini şi cuvinte, ci din speranţe, vise şi posibilităţi. Platon afirma că “O 

casă care are bibliotecă în ea, are suflet.”. Aşa cum oriunde este lumină este şi întuneric, aşa 

cum oriunde este frumos este şi urât, aşa cum după orice răsărit urmează şi un apus, aşa are 

omul nevoie de cărţi. Ele nu fac altceva decât să ne completeze. Avem nevoie de o inimă care 

să ne ţină în viaţă. O inimă nu poate funcţiona fără un suflet. Un suflet are nevoie de o carte 

care să-i hrănească sensibilitatea, care să îl scoată din monotonie. Un om care nu citeşte poate 

spune că are o singură viaţă de trăit, dar un cititor poate spune că el trăieşte mii de vieţi prin 

intermediul cărţilor. Frederick Douglass credea că “Odată ce înveţi să citeşti, vei fi liber 

pentru totdeauna.” Şi îi dau dreptate. Cititorii sunt precum nişte păsări. Păsări, care dacă sunt 

închise într-o colivie, mor. Cititorii sunt acele păsări cu penaj deosebit, unic, nemaivăzut de 

restul lumii. Ei sunt acele păsări care pentru a supravieţui trebuie să fie liberi, să aibă 

posibilitatea de a descoperi, să poată atinge cerul, infinitul cu aripile lor. 

Cititorii sunt oameni neînţeleşi, deoarece ei sunt o raritate în zilele noastre. Doar 

citind, ei simt că nu sunt singuri. Pentru ei, cuvintele spuse de Louisa May Alcott sunt o 

comoară: “Unele cărţi sunt atât de familiare încât citindu-le, te simţi ca şi cum ai fi din nou 

acasă.” Cititorii sunt aceia care au învăţat să iubească, să râdă, să plângă, să creadă, să respire, 

să existe, răsfoind filele unei cărţi. Unii dintre ei păstrează cărţile ca pe nişte icoane sfinte şi ai 

impresia că nu au fost niciodată deschise, pe când alţii sunt conduşi de setea de cunoaştere şi 

întorc filele una după alta, fără a băga de seamă că ele s-ar putea deteriora. Iar la sfârşitul 

zilei, mulţi, prea mulţi oameni rămân cu nimic. Rămân cu nişte amintiri neînsemnate care într-

o zi vor fi uitate, pe când cititorii vor rămâne cu sentimente puternice provocate de cuvintele 

sincere ale unui autor. 

“Întrebareanu este cine nu mă va lăsa; este cine mă va opri.” (Ayn Rand) 

Roxana Elena Popa, clasa a IX-a B 
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PAGINI DE LECTURĂ 
 

Dat fiind că timpul liber a devenit tot mai pretenţios, şi noi, iubitorii de lectură, suntem 

tot mai atenţi faţă de ceea ce alegem să citim atunci când ne bucurăm de aceste momente. De 

aceea, m-am gândit să prezint doi autori care aparţin aceleaşi generaţii, care captivează 

lectorul în egală măsură, dar pe care îi unicizează tematica şi viziunea asupra lumii: Andreï 

Makine şi C. Ruiz Zafón. 

Andreï Makine este un scriitor francez de origine rusă, născut în 

Siberia, care a reuşit prin romanele sale să şteargă graniţa între Orient şi 

Occident. Cărţile sale descriu realitatea dură a spaţiului sovietic printr-o 

notă de sensibilitate şi o atitudine contemplativă, singura cale de a salva 

lumea din mizeria existenţei este iubirea. Romanul care s-a bucurat de un 

succes răsunător este Testamentul francez (1995), fiind distins cu cele mai 

prestigioase premii literare din Franţa. I-au urmat: Crima Olgăi Aberlina 

(2001), Femeia care aştepta (2005), Iubirea omenească (2007), Recviem 

pentru Est (2008) ş.a. 

Carlos Ruiz Zafón este un scriitor latin, născut la Barcelona, care a 

debutat în 1993 cu Prinţul din negură, o carte pentru copii, pentru care a 

primit Premiul Edebé. Aceasta a fost urmată de romanele: Luminile din 

septembrie, Marina, Umbra vântului, Jocul îngerului ş.a. Scrierile sale sunt 

călătorii într-o lume misterioasă, în care realul şi supranaturalul se 

întrepătrund, iar cititorul devine martorul unor scene terifiante. Suspansul îţi 

menţine curiozitatea, iar paginile parcă zboară până la final, când naratorul 

deschide cu cheia sa magică încăperea înţelesurilor, aducând lumina. 

Aşadar, vă invit să descoperiţi doi autori ale căror cărţi vă vor fascina în egală măsură 

şi al căror stil vă va transpune într-un alt tărâm. 

 

Prof. Daniela Gina Bichescu 

 

 

“SCARA CĂTRE RAI” SAU “DE CE CITITUL VASCULARIZEAZĂ 

FIINŢA” 
                                                       

Am fost întrebat de nenumărate ori de ce citesc. Sau, în alte cazuri, de ce citesc atât de 

mult. Poate “atât de mult” avea un sens diferit pentru cei ce mă întrebau. Poate că suma de 

cărţi şi cuvinte la care ei se raportau prin acea înfăţişare semantică, poate însemna pentru 

mine un volum nu foarte solid de lectură, iar pentru alţii, lectură ce o acumulează şi 

asimilează într-o întreagă viaţă. 

Chiar aşa, domnilor, de ce să citeşti? De ce să citeşti, când cititul reprezintă o navigare 

contra vântului, din ce în ce mai puternică? Pentru că nu e nicio cascadă la capătul navigării. 

Nu e vreun maelstrom care să te înghită. De fapt, maelstrom-ul e în direcţia din care fugi. În 

direcţia spre care navighezi e El Dorado. Sau poate Atlantida, de care mulţi zic că e dispărută. 

La fel cum se spune şi despre izbăvirea, despre vieţuirea fiinţei prin cărţi. Şi în existenţa 

perpetuă submarină a Atlantidei, şi în izbăvirea prin cărţi, în salvarea ce acestea o oferă 

individului, cred o mâna de oameni. Îi uneşte faptul că mulţimile, sau mai bine zis, hoardele 

lipsite de idealismul care catalizează tot ce poate propulsa omul din ghetouri în palate 

metaforice, ale gândirii, îi consideră nişte nebuni. Atunci, putem să fim siguri de un lucru: 

suntem frumoşii nebuni ai filelor îngălbenite, colbuite, parfumate de ani, eternizate în minţile 

noastre, în vreun anticariat în care aşteaptă încă un frumos nebun, veteran, sau în dulapuri cu 

proprietăţi magice. 
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Că tot veni vorba de dulapuri cu 

proprietăţi magice… are C.S.Lewis o serie de 

cărţi fantastice, “Cronicile din Narnia”, unde un 

dulap uitat într-un conac aparent înfricoşător, 

lipsit de ospitalitate, deschide pentru patru fraţi 

posibilitatea aventurii, a pericolului, dar 

totodată, a întâlnirii dintre ei şi cumplit de 

frumoasa atingere a lumii ficţionale. Tot ce ţine 

de lumea realului în acea serie se petrece într-o 

perioadă deloc plăcută a omenirii: Al Doilea 

Război Mondial. Similarităţile sunt evidente. 

Suntem şi noi într-un război. Războiul pentru 

păstrarea vie a cărţilor, a cuvintelor, a 

poveştilor, a lipsei realităţii. Realitatea e gri şi 

în tonuri complementare. Anti-realitatea 

explodează de culoare, e exuberantă, nu doar 

atrăgătoare. Dulapurile sunt la dispoziţia 

noastră, tot ce e necesar este ca noi să avem 

curajul să accesăm acea lume. Dar, ce e mai 

important, trebuie să nu admonestăm, din postura de novici, de “păgâni” ce n-au văzut anti-

realitatea halucinantă a cărţilor, pe cei ce au atins acea lume şi vin să povestească. Nu trebuie 

să ne amăgim cu convingerile generaliste care spun că frumosul nebun e actualmente, un 

nebun legitim. Este pur şi simplu, un om binecuvântat. Pe care trebuie să îl urmăm. Armata 

lor, a păgânilor, e haotică, e împrăştiată peste tot, fără generali, fără plan, pironită doar pe 

distrus, pe impostură şi pe impunerea propriilor voinţe găunoase. Noi suntem depăşiţi 

numeric, depăşiţi în privinţa “armelor” cu care putem să ne apărăm, dar avem ceva ce ei nu 

pot avea. Un spirit, o direcţie, avem inimă. Ei sunt oamenii de tinichea, leii laşi, sperietorile 

de ciori în faza lor iniţială, noi avem tot ce ei nu au. Un fel de credinţă aproape imposibil de 

descris, posibil doar de simţit, accesibilă doar celor puţini. 

Da, poate că suntem nebuni să facem ceva ce reprezintă calea perfectă către 

anatemizare şi ostracizare. Poate suntem nebuni să credem că a citi echivalează cu a dezvolta 

nu doar fiinţa, ci şi societatea, indirect. Dar poate că avem dreptate. Preferăm să fim nebunii 

de la curtea regelui, care văd că împăratul e gol şi că ceilalţi sunt năpădiţi de ipocrizie, de o 

dorinţa acerbă de a face doar pe plac şi de a nu spune adevărul. Preferăm să fim cei care spun 

adevărul, care îl citesc, care caută să îl ducă mai departe către cei ce au putinţă de a asculta, 

către cei ce găsesc cremenea care aprinde focul în peşteră.  

Nu e uşor să ajungi din peşteră în Rai. Dar nimeni nu zice că e imposibil. Aprinde 

cremenea. Navighează contra vântului. Navighează cât mai departe de vârtejul de 

mediocritate care trage cât mai mulţi din cei ce nu ştiu a se apară în abisul din care prea greu 

se poate evada. Înrolează-te. Armata e una a unor cruciaţi. Iar scopul e unul aproape sacru. 

Suntem precum apostolii. Iar misiunea noastră e la fel de grea ca a lor, persecuţiile există şi în 

cazul nostru, dar răsplată e la fel de mare. 

Atingem nemurirea prin cărţi. Suntem direct legaţi de fiecare personaj, de fiecare filă, 

creierul şi inima pulsează în acelaşi timp ce cuvintele se scurg, îşi destăinuie sensurile, iar 

omul pulsează şi el, vibrează odată cu acţiunea cărţii. Ca într-o rugăciune sinceră. 

Deci, de ce să citim? Pentru a ne mântui. Pentru a scapă lumea de sfârşit, în primul 

rând, iar în al doilea rând, pentru a ne scapă pe noi de abisul ce aşteaptă în direcţia din care 

fugim. 

 

Vlad Munteanu 

clasa a XII-a B 
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CITATE CELEBRE 
 

Citatul pe care l-am ales pentru prima ediție a revistei, de 

anul acesta,  este unul cu un înțeles profund care mie, personal, 

mi-a plăcut pentru claritatea mentalității cu care a fost gândit, dar 

și pentru faptul că subliniază sensul pe drumul vieții. Acesta 

reliefează  prefăcătoria zilelor noastre în care uităm să ne 

acceptăm părerile, sentimentele, îmbrățișând niște aspecte 

trecătoare în defavoarea sufletului. 

 

 ”Trebuie să reţii că tot ceea ce se întâmplă înăuntrul tău 

este mult mai important decât ceea ce se întâmplă în exterior.”  

                                           John C. Maxwell 

 

 Consider că prin aceste rânduri, John Maxwell, redă 

gândirea omului ce populează astăzi Pământul și care are o 

viziune restrânsă a vieții, nefiind capabil s-o înțeleagă în toată profunzimea ei  și să se bucure 

de clipele cu adevărat importante. El, singur, își închide orizonturile asupra frumuseții, 

bunătății, iubirii... El este încuiat în propria cușcă, cea a falsului adevăr pe care îl dezvoltă în 

micul său univers! El este o persoană “rațională” care nu se lasă influențată de părerile celor 

din jur, dar o persoană care nu poate diferenția realitatea din jurul său de ficțiunea creată 

lăuntric de opiniile sale. Acesta nu ține cont de faptul că exteriorul este o fațadă după care este 

ascunsă adevarata valoare a individului și care îi arată doar o iluzie a firii ce stă închisă în 

trupul ce-i este cușcă. 

Prin acest citat, este conturată una dintre cele mai 

repetate greșeli ale omenirii și anume aceea de a considera 

exteriorul o calitate, nu un defect cum ar trebui catalogat după 

gândirea persoanelor de astăzi ce aleg să creadă în extreme. 

Interiorul este de fapt cel care ne ghidează în alegeri și ne 

îndrumă, el este părerea noastră de care nu ne putem lipsi, el 

definește personalitatea, gândirea noastră. Acesta își pune 

amprenta asupra tuturor deciziilor noastre, dar nu reușește să 

scape din cușca în care a fost pedepsită să rămână pe veci, 

trupul, exteriorul nostru. Interiorul simbolizează frământările 

noastre, emoțiile și gândurile neîmpărtășite care creează 

adevărate conflicte lăuntrice și care nu pot fi înțelese fără a fi 

trăite... 

 

Daniela Sandu 

clasa a IX-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrații – Denisa Grindei  

clasa a X-a A 
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HOMO LUDENS  
      

“Mintea omenească nu se poate desprinde din cercul magic al jocului.”  

(Johan Huizinga) 

 

Jocul stă la baza societății, a vieții 

fiecărei ființe, a tot ce ne înconjoară. Eu 

consider că, și în cele mai simple forme ale 

sale, jocul este un fenomen mai mult pur 

biologic, fiziologic sau psihic. Există în copii, 

adulți și animale, presupunând că jocul are loc 

de dragul unei realități. Acesta nu poate fi 

fundamental pe un context rațional, nu este 

legat de nicio treaptă a civilizației, de nicio 

concepție despre lume. Orice ființă care 

gândește își poate aduce imediat în fața ochilor această realitate: joacă, joc, ca pe ceva 

independent, distins, chiar dacă limba lui nu posedă nicio entitate lexical generală. Jocul nu 

poate fi contestat. Aproape tot ceea ce este abstract poate fi contestat: dreptatea, frumusețea, 

adevărul, bunătatea, spiritualitatea,  Dumnezeu. Seriozitatea poate fi contestată. Jocul, nu! 

Odată cu aceasta recunoaștem spiritul, spărgând limitele existenței fizice. Pentru că 

jocul, oricare i-ar fi esența, nu este materie. În raport cu o lume de idei determinate, care are 

efecte pur mecanice, jocul este, în cel mai deplin sens al cuvântului, o abundență de superb. 

Chiar și marile activități primare ale societății omenești sunt întrepătrunse de către joc. 

Credeam îndeobște că jocul este opus seriozității, nu este o activitate a spiritului, nu are 

funcție morală, nici virtute, nici păcat. Nu este viața obișnuită, ci o ieșire din ea, într-o sferă 

temporară de activitate cu tendință proprie; este necesar pentru că satisface idealuri de 

exprimare și idealuri sociale. Unii au crezut că pot defini originea și fundamentarea jocului ca 

o descărcare a unui surplus de forță vitală. Alții spun că orice ființă, când se joacă, se supune 

unui spirit de imitație congenital, hrănindu-și orgoliul, hrănindu-și propria personalitate. Sau 

că este un exercițiu pregătitor în vederea activității serioase, pe care i-o va cere viața; sau 

pentru simpla stăpânire de sine; sau tendința de a domina; sau de a pricinui ori ascunde ceva. 

Lista poate continua. 

Toate acestea au un factor comun: jocul și presupusa lui existență; faptul că există de 

dragul unei realități. Dacă am accepta în același timp toate explicațiile enumerate mai sus, nu 

se știe dacă vom ajunge la o supărătoare confuzie de noțiuni. 

Dar ce și cum este jocul în sine? De ce ne hrănește el atât de mult micul omuleț jucăuș 

din noi? De ce țipă copilul de plăcere? De ce se pierde jucătorul când se dedă patimii lui? De 

ce competiția excită mulțimea cu o mie de 

capete, împingând-o până la delir? De ce marii 

superiori se joacă cu soarta poporului? De ce? 

Însă intensitatea jocului nu poate 

răspunde nici la întrebările de mai sus, nici la 

altele. Tot ce știm e că natura a oferit  

progeniturilor această funcție pentru 

descărcarea energiei, destinderea după 

încordare, pregătirea pentru cerințele vieții, 

completarea eului propriu atunci când nu 

suntem împliniți. 

Jocul este cel ce ne păstrează copilul din 

suflet și zâmbetul pe față. Pentru că inocența 

mai există doar datorită lui, și cea mai multă o 

avem noi, cei care nu am trecut încă de etapa 
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copilăriei, în puritatea noastră încă strălucitoare. Prin joc, noi nu lăsăm să treacă timpul pe 

lângă noi, nu devenim tineri iraționali sau adulți cu îndatoriri și servicii, bătrâni ridați și 

zbârciți. Inocența asta ne face luceferi, între toți acești îngeri negri ce, din păcate, sunt din ce 

în ce mai mulți. Noi, adolescenții, trăim în fiecare zi, intens, propriul joc. Tot ce facem e un 

joc: nu putem iubi decât veșnic, avem pudori, îndrăzneli și politețuri retro, ne îndrăgostim 

fulgerător, vorbim prețios, facem declarații pasionale, gesturi de viață și de moarte. Suntem 

prea tineri, trecem prin faza eroică a tinereții, avem farmecul candorii și al eroismului 

adolescentin, suntem naivi și idealiști, sinceri și exagerați, impetuoși și impertinenți, puri și 

solidari. Inocenți, încăpățânați, plini de vitalitate și gata pentru sacrificii în numele unui ideal. 

Acesta este jocul nostru! Este cel care ne oferă voința de a mai fi încă copil. Este cel care ne 

șoptește mereu: “Trăiește clipa! Bate timpul! Fii o ființă jucăușă! Fii tu cel care câștigă!” 

Dar a câștigat cineva până acum? 

Concluzia? Jocul este foarte important pentru toți oamenii, ne face să scăpăm de acea 

soartă a omului cadaveric spiritual, fiind doar o piesa ce alcătuiește un decor funebru și 

monoton. Jocul ne oferă acea stare de excepție, îmbrăcând forma sa izbitoare în secretul cu 

care îi place jocului să se înconjoare. 

 

Laura Gafton  

a X-a A 
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Jocul minții 

 

În pragul nebuniei, mă zbat să pot scăpa 

Și vreau să evadez, să fug din mintea mea; 

Mă urmăresc cuvinte pe care nu le-am spus, 

Mă urmăresc regrete pe care le-am ascuns. 

 

Ultimul pion de mult a fost mutat. 

Sunt slabă, am pierdut și am primit șah mat, 

Dar știu că acest joc încă va continua 

Și eu sunt doar nebunul... nu pot fi altceva. 

 

Mă lupt acum cu mine, dar nu pot câștiga, 

Această luptă ține de prea mult timp deja. 

Rămân fără putere, mă predau... și zâmbesc, 

Dar să mai fiu fericită, nu am să reușesc. 

 

Totul e anormal... e distorsionat, 

Nu mai disting nimic, totul s-a'ntunecat. 

Pe tabla mea de șah, piesele sunt la loc, 

Lumina s-a aprins, începe un nou joc. 

 

 

 

 

Iubesc 

 

Iubesc tăcerea vie, ascunsă-n ochii tăi, 

Privirea lor târzie ce scapără văpăi, 

Iubesc al nopții murmur, ascuns în glasul tău, 

Un strop de libertate într-un haotic rău. 

Iubesc a ta greșeală, urmată de iertare, 

Ca un copil urmez a dragostei chemare; 

Iubesc o-mbrățișare a clipelor de dor, 

Ce aripile-mi taie și nu mai pot să zbor. 

Iubesc fără-nțeles o cruntă-ndepărtare 

Ce spintecă iluzii și aduce-ncet uitare, 

Iubesc fără măsură aceleași întrebări, 

Ce nu-și găsesc răspuns în cele patru zări. 

 

Andreea Scripcaru  

Clasa a XII-a B 

Ilustrația –Alexandra Matei 

clasa a XI-a F 
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Scripcaru Andreea 

Clasa a XII-a B 
   

Conștiința 

Sunt propria-mi temere, dar și propria iubire, 

Aduc ușor eșecul... trăiesc în nemurire. 

Am prea multe  idei ce capătă abstracte forme, 

Într-o lume fără reguli, nu pot ține cont de norme. 

 

Simt că nu mă potrivesc în acest peisaj, 

Mă simt constrânsă-n viață ca într-un scurt metraj 

Și nu mă regăsesc oricât de mult aș vrea, 

Nici viața și nici moartea nu mă pot împăca. 

 

Am pășit în Infern, pavez Iadul cu gânduri bune 

Și nu mă interesează, nu mai țin cont de lume. 

Aici jos flăcările ard poate.. prea încet, prea lent, 

Dar nu-i nimic deoarece, am destul timp s-aștept. 

 

Așteptare... 

Am așteptat tăcerea, pe care o resping, 

Am vrut s-aprind iubirea, dar nu pot căci mă sting. 

În mintea mea-i un haos, un maldăr de idei, 

O dulce amăgire citesc în ochii mei. 

 

Am așteptat iertarea dar n-a mai apărut, 

Am vrut să uit trecutul. S-o iau de la-nceput. 

În inimă-am un gol, mă doare lipsa ta, 

O-amară mângâiere citesc pe fața mea. 

 

Am așteptat uitarea, însă nu pot uita, 

Am vrut să mă ascund... să stau în umbra ta; 

Închizi ochii și pleci... iar eu am realizat 

Că ești doar o fantasmă, tu nu ai existat. 

 

Contur 

Acum, că mi-am pierdut propriul univers, 

Pictată-n nimicul incolor, mă vezi 

Ca pe o biată umbră, un vag și biet contur, 

Pictându-și neputința-n albastru de azur. 

 

Închisă-ntre minute, arunc ani pe fereastră 

Și mă reflect naivă în marea cea albastră 

Și în oglindă văd cum pâlpâi și dispar, 

Sunt doar un biet contur, un biet surâs amar. 

 

Mă-nec în lacrimi reci și ard precum un foc, 

Sunt precum o fantomă, plutind din loc în loc; 

Mă contopesc cu-apusul, sunt doar o formă-abstractă, 

Un biet contur fragil ce nu moare niciodată. 

 

Andreea Scripcaru  

clasa a XII-a B 
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Nimic 

 

,,De te- ndeamnă, de te cheamă 

   Tu rămâi la toate rece.” 

    (Mihai Eminescu) 

 

Sper să fiu demnă de aprecierea lui... Nu cred că a mai îmbrățișat pe nimeni așa 

cum a făcut-o cu mine. Tocmai pe mine m-a ales? Din tihna mea monotonă a iscat un 

uragan puternic și întreg trecutul se rotea în jurul meu... Ele, amintirile, m-au luat pe sus 

și m-au adus aici, la porunca lui îmi imaginez. 

Gândul, credeam că e suficient de puternic încât să-mi anticipeze viața. Am 

încercat așa, sperând că surpriza va fi mai mică atunci când voi păși în necunoscut. Dar 

m-am înșelat, s-a dublat. Mai întâi a fost surpriza că totul e necunoscut, apoi a venit 

sentimentul că gândul m-a înșelat, nimic nu e așa cum mi-am imaginat. Gândul nu poate 

să-ți anticipeze viața așa cum nu poți fi niciodată sigur de promisiunile celor din jur, așa 

cum legătura dintre două inimi nu e decât o iluzie care dispare cu prima adiere. 

Oare chiar totul a fost aici dinainte să vin eu, așteptându-mă pe mine? Nu pot fi 

sigură niciodată de asta. Nimic nu a fost și nici nu va mai fi așa cum este acum, așa cum 

văd eu în momentele astea. ,,Vreme trece, vreme vine/ Toate-s vechi și nouă toate.“ Îmi 

pare pe de o parte rău să știu că doar eu voi percepe această trecere așa, că doar eu văd 

ceea ce e în fața ochilor mei, că nimeni nu se va bucura și nu va plânge ca mine, și pe de 

altă parte bine, că dintre toți oamenii, Tyhe, ori poate Zeus, a ales sufletul meu ca locul în 

care aceste trăiri supraomenesti clocotesc. 

Aceasta sunt eu, Sorina, roaba timpului, singura asupra căreia stăpânul ei a 

coborât o onoare atât de măgulitoare, adresându-se vouă din această nouă lume. Poate 

că dacă aș fi în cealaltă, nu aș spune nimic, m-aș limita la tăcere tocmai din cauza 

necunoscutului pe care-l întrezăream la capătul drumului meu. Dar nu, acum am pășit 

peste un alt prag al vieții mele, am îmbrățișat necunoscutul de care eram atât de speriată 

și am scris aceste rânduri într-o zi înzăpezită de vară, în care oamenii de zăpadă se urcă 

până la cer și sărută Soarele, iar acesta prăvălește asupra noastră o mare de sentimente, 

dintre care fiecare și-l alege pe-al lui. 

Sper să fiu demnă de onoarea pe care mi-a făcut-o… 

 

Sorina Gheorghiu 

Ilustrație – Ioana Irimia          

Clasa a IX-a A 
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Arhivă de vieţi… 

 

De răsuflarea mea se-mpiedică infinitul 

Şi atunci în mintea-mi se învârte totul 

Şi liniştea a dispărut… 

 

Se scurge totul pe lângă mine 

Viaţa ce-mi trece se transformă-n amintire 

Şi-ntr-un vis frumos. 

 

Simt răsuflarea timpului în spate 

Cerul mă ia de mână şi m-abate 

De pe calea mea. 

 

Şi-nainte să realizez 

Că totul e schimbat, trebuie să-mi donez 

Inima schimbării. 

 

Timpu-a plecat, 

Nu ţine cont de nimeni 

Şi viaţa-mi aşază 

Pe raft de arhivă… vechi. 

 

 

Căderea 

 

Când inima-mi rupe albastrul cerului 

Vreau s-o găseşti, s-o acoperi cu răsuflarea ta 

Ca atunci când se va întoarce în adâncul sufletului 

Să o învălui cu umbra lunii 

Şi să privesc în ea bătăile minciunii. 

Să o iau în mâini, să nu o las să moară 

Amintirile să nu o doară… 

Să-i simt pulsaţiile ca de oţel 

Zdruncinându-mi tot trupul… Iar el 

Lăsat pradă freneziei, 

Adânc să o îngroape în pământ 

Până când… bătaia ei va fi uitată. 

 

Orizontul să mă calce în picioare 

Iar infinitul să-mi stârpească orice suflare 

Să sfâşii vântul, să-năbuş visul 

Şi să mor muşcând pământul… 

Va spune cosmosul povestea 

Unui copil… care-a păzit căderea? 

 

Sorina Gheorghiu 

clasa a IX-a B 
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Întuneric 

            

 Prin fereastră trecea lumina unui felinar și mă înspăimânta camera atât de 

întunecată. Vântul plimba ultimele note de august și picta orizontul în negru pastel. 

Acompania vorbele ploii și era capabil sa operască orice mișcare a frunzelor; frunze ca 

lacrimi de sânge.  

 Și în cameră era întuneric. Doar dorința mai contura amintiri și plăcerea le dădea 

viață. Fumul se ridica și în urma sa îți lăsa silueta. Florile carbonizate încă stăteau langă 

pat și așteptau. Au murit odată cu dragostea și da, așteaptă. Glasul tău răsuna trist de 

nicăieri, căci camera era goală. M-au cuprins cutremurătoare amintiri și îți priveam ochii 

de nicăieri apăruți. Parcă vorbeai singur, iar ochii mei aveau metal în ei, căci lacrimile nu 

puteau ieși. Nu puteam privi prin tine. Cu palme din fum îmi atingeai chipul, dar când 

aproape le simțeam, dispăreau brusc. Le trăgeam în piept și îmi înțepai plămânii. Îmi 

închegai sângele și iubeam asta.  

 Și fumul se mișca frenetic. Când totul arde, nu poți hrăni ploaia, ci privești. În 

întunericul absolut, tu poți, de nicăieri să îmi amintești lumina dimineții sub un val de 

cântec. Îmi poți da voința să schimb camera goală și nu e nimic dacă refuz, căci tu vei 

apărea mereu. Îmi vei aminti să mă uit pe fereastră și să văd doi plopi îmbrățișați, căci așa 

am fost și noi.  Când voi simți că nimic nu mă controlează, îmi vei aminti că tu mi-ai fost 

slăbiciunea, iar atunci când voi cădea, amintirea ta îmi va lua sufletul lângă al tău. Mă vei 

trezi spunându-mi că ai plecat în nori și că mă vei îneca în ploi, iar după mângâierea cu 

raze calde, trezind amintirea ultimului sărut.  

 Așa cum în întuneric ai apărut, în întuneric ai dispărut, căci nu îți place sa aștepți. 

Nu vrei să aștepți lumina să te omoare, ci pleci singur lăsându-mi iar și iar camera moartă 

și inima neîmpăcată.  

Cristina Minuț  

clasa a IX-a A 

 

Ilustrația –Alexandra Matei 

clasa a XI-a F 
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A bătut clopotul 

 

A bătut clopotul. E ora unu-n miez de noapte şi s-a născut antagonistul meu. 

Bate vântul. A luat cu sine viaţa şi suflarea-mi de pseudozeu. 

Plouă greu. Mi se spală sufletul de păcate şi lira de talentul lui Orfeu. 

Se luminează cerul. Antagonistul mi-a fost fulgerat, n-am mai rămas decât eu. 

 

A bătut clopotul. Ba n-a bătut, ci am fost şi eu puţin de fulger atins. 

Am fost blestemat. Zeii mă pedepsesc pentru a fi păstrat focul raţiunii aprins. 

Voi fi nemuritor. Iar fiecare strop de viaţă din tot ce voi atinge se va preface stins. 

Nu voi mai fi singur, ci singurul. Al intregului Univers, învingătorul învins. 

 

A bătut clopotul. Sau nu, mi s-a părut din nou, căci l-am confundat cu-a rozei strigare. 

Am călcat-o. Precum un Dumnezeu fără supuşi, m-am aplecat la disperata-i chemare. 

Am ridicat-o. Şi roşul s-a prefăcut în negru, spinii în piatră, iar petalele-ntr-o lentă 

sângerare. 

M-am cutremurat. Am plecat la iubita-mi trimisă de Sus, spre a-mi alina binecuvântata-

ntristare. 

 

A bătut clopotul? Am bătut eu în geamul iubitei cu ochii căprui şi părul ca negrul prin 

noapte. 

I-am văzut chipul. Nedormită, m-aştepta cu inima bătând şi dulcile-i, de iubire şoapte. 

A deschis fereastra. Şi m-a sărutat fierbinte, iar eu i-am raspuns făr-a mai fi conştient de-

ale mele fapte. 

S-a prefăcut în piatră. Iar eu voi rămâne singurul, închis... Dar oare demn, aşa cum s-a 

vrut Dante? 

 

A bătut clopotul. E ora două-n miez de noapte. Eternitate, ia-mă-n braţele tale sau 

pofteşte-ntr-ale mele... 

 

Claudiu Nicolaiev 

Clasa a XII-a B 

 

 

 

 
Ilustrație –Grindei Denisa 

Clasa a X-a A 
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Parfumul  vieţii 

Pe-o ramură a vieţii 

Simt parfumul dimineţii 

Ce mă-ncântă în fiecare clipă 

Creând un vis plin de frică. 

 

Pierzania-i apăsătoare, 

Ştiu! Dragostea doare… 

Inima plânge… 

Din ce în ce mai tare. 

 

Mă joc cu flacăra sufletului 

Joc rolul nebunului 

Pierd controlul… 

Degeaba sper… a început potopul! 

 

Ca şi la început 

Te iubesc atât de mult 

Parfumul tău de-o clipă 

Mă trezeşte din acest vis plin de frică. 

 

 

Regret 

Crescut-am odată cu anii 

Uitarăm de tot răul vărsat 

Povestesc acum bătrânii 

Cum era odat’. 

 

Chiar şi frunzele vorbesc 

De copiii ce şoptesc 

De anii copilăriei 

Care încă gânguresc. 

 

Începutul a fost greu 

O pasăre călătoare va zice mereu 

O urmă va rămâne 

Fie rău, fie bine. 

 

O lacrimă se scurge 

Pe obrazul afânat 

Al copilului crescut 

Îngrijit şi ordonat. 

 

Vorbeşte timpul, acum şi mai târziu 

Urma copilăriei ce mă-ndeamnă să scriu 

Cum era, cum a fost şi cum o să fie 

Mi-e dor de tine, copilărie! 

 

Tiberiu Heinel, clasa a X-a G 
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Cuvântul 

Întins pe plapuma de vise 

privesc pe cerul 

înțesat cu luminile vieții. 

Le simt pulsul, 

le simt pe chipul meu suflul, 

uneori dureros, 

le simt cum respiră, 

împrăștiind tandrețe dar și melancolie, 

le simt sclipirea, 

uneori tremurândă. 

Nu mă satur privindu-le. 

Răsfoind cartea amintirilor mele 

îmi dau încet seama de puterea lor, 

o putere ce nu poate fi măsurată 

folosind balanța firavă a universului, 

o putere care poate face atât rău cât și bine, 

putere întreținută de focul judecatei, 

uneori mai slab, 

alteori mai puternic, 

puterea care este totodată 

lumina vieții:  

CUVÂNTUL. 

 

Copilăria 

Îți privesc chipul 

încătușat într-o fotografie, 

acum în alb și negru. 

Ți-am scris de multe ori scrisori, 

la care nu am primit încă răspuns; 

unde ești? 

Unde ai plecat? 

Mă uit iar la chipul tău, 

apoi privesc prin mine, 

la sufletul meu, 

care duce lipsă de culoare și lumină. 

Duc dorul îmbrățișărilor tale calde 

Care mă fericeau de fiecare dată, 

continuând apoi cutreieratul micii dumbrăvi 

in care domneau lucruri de neînțeles. 

Însă acum, 

când încerc să mă întorc, 

înțeleg tot, 

fără culoare și fără lumină. 

Aș vrea să mă întorc, 

încercând să deslușesc tainele dumbrăvii, 

dar nu mai pot. 

Îți duc dorul, COPILĂRIE! 

 

George Stroia, clasa a VII-a A 
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Ilustrația –Alexandra Matei 

clasa a XI-a F  

De mână cu viaţa 

 

Am adunat din cer pulbere de stele 

Şi din Soare dragostea pentru ele; 

M-am furişat în sufletul unui om 

Şi m-am pierdut într-o mare de iubire 

Ascunsă într-un ocean infinit de 

fericire. 

Vântul s-a jucat cu gândurile mele, 

Spulberându-mi un şirag de zile grele. 

Mi-am dăruit ochii unei privighetori  

Pentru a privi viaţa în mii de culori, 

Cu care aş putea să mă strecor, 

În sufletul oricui prind-un fior; 

Am rugat un picur dintr-o ploaie 

Să-mi ţese din Soare nişte straie. 

Ca să pot zbura precum un zmeu, 

În al vieţii curcubeu… 

Ana Maria Păduraru  

clasa a XI-a G 

Şah mat 

 

De cum te naşti, jocul a luat fiinţă, 

Moartea-i va fi de multe ori dorinţă; 

Ţi se aşterne o tablă de şah veche 

Vei face mişcări după ureche. 

Albul pare că-i o cale bună, 

Dar nu uita că eşti într-o lume nebună… 

Negrul pare că-i o cale rea 

Ai grijă să nu-ţi regreţi încrederea! 

Poţi să dai înapoi în unele alegeri, 

Dar poţi strica anumite înţelegeri. 

O victorie nu e de-ajuns, 

Atunci când mândria te-a străpuns 

Şi singurătatea e o prevenire a jocului 

antrenat 

Ca de fiecare dată, cât de bun ai fi să-ţi dea 

şah mat!   

Ana Maria Păduraru  

clasa a XI-a G 
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Dacă am trăi într-o lume "pictată" numai în alb și negru am deveni mai agitați, mai 

nervoși și am suferi de mai multe afectiuni, cu siguranță. Chiar dacă nu realizăm efectele pe 

care culorile le au asupra psihicului și afectivității noastre, ar trebui să începem să 

conștientizăm efectul terapeutic pe care acestea le au asupra noastră, eliberându-ne de stres, 

îmbunătățindu-ne sănătatea și făcând lumea mai plină de lumină și de strălucire. 

 

Negrul este non-culoarea formală și convențională care dă senzația de încredere și 

siguranță,mai ales în afaceri. 

 

Albul simbolizează Luna, prin urmare feminitatea și puritatea. El înseamnă echilibru, 

calm, pace și prospețime. Este simbolul tinereții și al frumuseții eterne. 

 

Roșul este considerat un stimulent general, provoacă, mobilizează, incită la acțiune, 

facilitează asociațiile de idei, crește presiunea sangvină și activează respirația. Induce 

vitalitate, curaj și încredere în sine. Dar poate simboliza și agresiunea sau pericolul. Roșu 

captează atenția. Cuvintele și obiectele care au această culoare sunt imediat observate. Ele 

sunt deseori utilizate în decorarea interioarelor. Se știe că în ceea ce privește mașinile există 

o corelație între culoarea roșie și rata furturilor. Încăperile în care predomină culoarea roșie 

creează nervozitate. În încăperile în care se folosește doar sporadic roșu oamenii pierd șirul 

timpului, motiv pentru care se întâlnește des în cazul casinourilor și barurilor. Și 

restaurantele utilizează adesea roșu întrucât acesta stimulează apetitul. 

 

Rozul, format din alb și roșu, este o culoare feminină ca și albul, inducând confort și 

relaxare. Rozul este cea mai romantică și afectivă culoare. Această culoare te liniștește. 

Studiile au arătat că rozul calmează și îmbunează sentimentele. Atunci când celulele 

prizonierilor sunt vopsite în roz atitudinea agresivă se diminuează vizibil.  Efectul nu este 

însă durabil. O expunere mai îndelungată la această culoare poate duce în final la o explozie 

de violență. 

 

Albastrul stimulează apărarea organismului, induce starea de liniște interioară și 

incită la meditație, desemnează personalitățile idealiste și aduce liniște în suflet. Este 

culoarea fidelității, a concentrării și a seriozității. Această culoare reprezintă singurătate, 

tristețe, înțelepciune, încredere, loialitate. Când porți albastru la interviurile pentru angajare 

arăți că ești o persoană loială și capabilă să se dedice binelui firmei. Albastrul deschis este o 

bună culoare pentru dormitoare întrucât calmează. Albastrul închis însă dă senzația de 

răceală și crează depresie. Într-un mediu albastru crește productivitatea. Studiile au arătat 

că studenții obțin note mai bune și rețin mai mult în încăperi albastre. 
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Violetul este o culoare ce înnobilează sufletul. Preferința pentru nuanțele clare de 

violet indică o natură sinceră, inocentă și înțelepciune. Violetul este culoarea regilor. Ea 

sugerează luxul, bogăția și sofisticarea. Este culoarea pasiunii, romantismului și emoțiilor. 

Violetul este o culoare care se găsește rar în natură. Unii oameni preferă violetul în design 

întrucât pare elegant și crează o atmosferă artistică. Pentru alții însă pare artificial. 

 

Portocaliul reprezintă ambiția, fiind o culoare rece prin comparație cu roșul. Energia 

portocaliului ne face mai veseli și ne crește pofta de viață.  

Verdele este culoarea speranței și a gândirii pozitive, a echilibrului și a autocontrolului. 

Verdele înseamnă viața, creșterea și renașterea, fiind culoarea vegetației ce ne înconjoară. 

Verdele este culoarea pe care ochiul o acceptă cel mai ușor și poate îmbunătăți vederea. Este 

o culoare care are un efect neutru asupra psihicului uman.  

 

Galbenul este considerat culoarea pozitivă prin excelență, fiind cel mai aproape de 

lumina pură și strălucire. Indică o serie de calități, stăpânirea de sine, simțul onoarei, 

optimismul și dragostea de viață. Energia culorii galben ne ajută să gândim mai clar și ne 

stimulează interesul și curiozitatea. Galbenul strălucitor este cea mai obositoare culoare 

pentru ochi  Folosit în cantități mici creează senzația de căldură și strălucire. El reprezintă 

ludicul, lumina, creativitatea, căldura și o atitudine lejeră în ceea ce privește viața. Galbenul 

este asemenea razelor soarelui, ai nevoie de ele pentru a te simți bine, dar nu vrei să îți intre 

în ochi. 

 

Maroul este culoarea pământului și pădurii. Este solid, dă încredere și ajută la 

crearea unei atmosfere neutre, confortabile și primitoare. El comunică sinceritate, putere, 

maturitate. 

 

Alexandra Matei 

clasa a XI-a F 
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STILURI DE MUZICĂ LA… “EMIL BOTTA” 
 

Acum câteva zile, am aflat că voi scrie un articol în 

revista liceului nostru. Bineînțeles că a trebuit să stau 

ceva vreme să îmi storc creierii cam cum ar trebui să 

umplu o pagină și, într-un final, o idee genială (sau nu, 

rămâne la latitudinea voastră) m-a „plesnit”: să scriu 

despre ce fel de muzică ascultă elevii Liceului Teoretic 

“Emil Botta”. 

Poate o să spuneți că sunt o persoană egoistă sau lipsită 

de imaginație (cu siguranță veți găsi  voi un adjectiv mai 

potrivit), dar aș dori să încep cu genul meu favorit. Iar acum, tobele!... Rock-ul! 

Știu, știu „cine se aseamănă se adună”, dar majoritatea prietenilor mei ascultă și 

apreciază acest gen de muzică. Unii îl considerați „zgomot”, alții îl adorați, unii poate doar 

au auzit de el, iar alții îl consideră nelipsit din viața lor. Părerile rămân împărțite că doar na, 

gusturile nu se discută. Subiectele abordate de versurile pieselor rock variază, de la 

adolescență, la libertate, critică adusă la adresa societații și, bineînțeles, la dragoste. Ca să 

nu mai bat atâta câmpii cu grație, am să trec la subiect. Iată câțiva interpreți și trupe, mai 

cunoscute, sau nu vouă, dar pe care eu (și sper că și voi), îi prefer: 

 

Linkin Park 

Deobicei, majoritatea celor care preferă acest 

gen de muzică au început ascultând Linkin Park, sau 

măcar au auzit de ei. Ok, ok, au câteva melodii mai 

„emo”, dar multe sunt frumoase și energizante, cu un 

ritm alert, care îmbină rock-ul alternativ cu rap-ul, 

muzica electronică și hip-hop. Printre albumele lor, 

se numără:  Hybrid Theory (2000), Reanimation 

(2002), Meteora (2003), Minutes to Midnight, Songs 

from the Underground (2008), A Thousand Suns (2010) și Living Things (2012), iar cele mai 

celebre cântece ale lor sunt: Numb, In the End, New Divide și What I've Done. 

 

Three days Grace (3DG) 
Three Days Grace este o formație de origine canadiană, foarte 

populară în România, și sper că și în liceul nostru. Trupa este formată 

din Neil Sanderson (tobe/pian),  Barry Stock (chitară), Brad Walst 

(bass). Până nu de mult, vocalistul trupei era Adam Gontier, însă acesta 

s-a despărțit de restul trupei, continuându-și cariera de solist. Printre 

cele mai populare piese ale lor se numără: Never Too Late, Animal I 

Have Become, I Hate Everything About You și Pain. 

 

Queen 

Cum aș putea să vorbesc despre rock, dacă nu discutăm și despre 

„regina” acestuia, Queen. Probabil că nu mulți dintre voi ascultați muzica 

acestei trupe, însă doamnele și domnii profesori sigur vor fi încântați să 

citească un paragraf despre cei care le-au marcat adolescența (cel puțin așa 

sper). Să fim serioși acuma, cine nu a auzit de piese consacrate precum We Are 

the Champions, ori We Wil Rock You? Până și în reclame se folosesc (da, mă refer în special 

la cea la Coca-Cola)! Când spui „Queen”, spui automat „Freddie Mercury”,  creatorul 

trupei și unul din cei mai cunoscuți interpreți de muzică rock cunoscuți vreodată, o legendă! 
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Placebo 

Nu cred că mulți ați auzit de cei de la Placebo și recunosc că și eu 

am aflat de ei cu doar câteva luni în urmă, de la un prieten. Vreau totuși să 

îi aduc în discuție, deoarece au piese deosebite, despre dragoste, prietenie 

și conflicte interioare puternice, care merită ascultate. Dați o șansă măcar 

pieselor cele mai celebre, precum Every Me, Every You, Pure Morning sau 

Running Up that Hill! 

 

Marilyn Manson 

Și acum, pentru că am păstrat ce e mai bun pentru marele 

final, voi încheia cu favoritul meu: Marilyn Manson. Acum cu 

siguranță vă veți revolta zicând că are o imagine proastă și bla, bla, 

bla, însă omul este un geniu! Versurile sale sunt extraordinare și au 

un mesaj puternic, despre realitatatea pe care refuzăm să o vedem, 

satirizând de asemenea societatea contemporană. Aș putea să dezbat 

subiectul zile în șir și tot nu mi-ar ajunge timpul (prietenii știu cu 

siguranță asta), așa că mă rezum doar să vă recomand cu căldură melodii precum The 

Beautiful People, Coma White, The Nobodies și Heart Shaped Glasses. 

 

 

În încheiere: Dacă vrei ca pulsul vostru să o ia razna și să vă bubuie puțin urechile, 

ascultați ROCK, ROCK, ROCK!! 

  

P.S: Dacă vreți să îmi lăsați un feed-back, îmi puteți trimite un e-mail la adresa:… 

:))), sau mă puteți contacta pe facebook (Raluca Ioana). 

 

Raluca Ioana Mustereț  

clasa a X-a B 
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GOSSIP GIRL 
  

Gossip girl este un serial american ce înfățișează lumea 

bogătașilor din New York, a petrecerilor și a relațiilor 

extravagante. Acesta este bazat pe volumele cărților cu același 

nume scrise de autoarea Cecily von Ziegesar și creat de 

Stephanie Savage și Josh Schwartz, producători și scenariști a 

mai multe seriale de succes. Acesta este narat de “Gossip 

Girl“, un blogger anonim, care ține evidența tuturor acțiunilor 

pe care protagoniștii le fac.   

 Povestea se învârte în jurul câtorva tineri privilegiați ce studiază la liceul de elită 

Constance. Aceștia trebuie să facă față relațiilor complicate, zvonurilor ce îi urmăresc 

pretutindeni și să încerce să devină din ce în ce mai populari. Mereu prezentă la evenimentele 

mondene și una dintre cele mai bune și mai admirate eleve, Blair Waldorf duce o viață la 

care oricine ar râvni. Deși îl are ca iubit pe frumosul Nate Archibald și plănuiește să urmeze 

prestigioasa facultate, Yale, planurile acesteia se spulberă când cea mai bună prietenă a sa, 

Serena van der Woodsen se întoarce din lunga sa călătorie, neanunțată. După ce lipsise 

aproape un an, fără a da nicio explicație, aceasta își reia luxoasa viață și începe un război 

nedeclarat cu Blair pentru popularitate. Când totul începe să se destrame, Queen B (Blair) 

realizează că lumea în care trăiește nu este atât de perfectă și se consolează în brațele lui 

Chuck Bass, prietenul lui Nate.   

 Serialul urmărește și o serie de “intruși”, câțiva tineri săraci ce reușesc să pătrundă 

în centrul Manhattan-ului: Dan Humphrey, ce va deveni iubitul Serenei, ambițioasa sa soră, 

Jenny care încearcă să devină un designer celebru și Vanessa Abrams, prietena sa din 

copilărie.  

 După părerea mea, Gossip Girl este un serial care prezintă problemele reale cu care 

adolescenții se confruntă și  care încearcă să ne arate că adevăratele valori nu sunt banii sau 

popularitatea, ci prietenia și dragostea celor din jurul nostru. 

        Ana-Maria Dorneanu   

clasa a IX-a A 

 

AVATAR -între realitate și ficțiune 
M-am gândit că ar fi bine să vorbim despre cel mai vizionat film al 

deceniului  poate că unul dintre cele mai bune filme lansate vreodată de 

marele regizor canadian James Cameron. 

Avatar  este un film epic științifico-fantastic american apărut la 

sfârșitul anului 2009, scris și regizat de regizorul canadian James 

Cameron. Acțiunea filmului se petrece în anul 2154 pe Pandora, o lună din 

sistemul stelar Alpha Centauri. Avatar spune povestea unui veteran de 

război pe nume Jake, care este trimis într-o colonie umană pe o planetă 

îndepărtată numită Pandora. Scopul acestei baze este de a extrage și de a folosi cât mai multe 

dintre resursele minerale foarte numeroase ale planetei. După o serie de evenimente ce-i 

arată cu adevărat cine e de partea dreptății, Jake ajunge să se lupte alături de rasa 

băștinașilor Na'vi chiar împotriva oamenilor. După spusele lui Cameron, titlul filmului se 

referă la trupurile modificate genetic utilizate de personajele din film pentru a interacționa cu 

populația Na'vi. 

Din punctul meu de vedere după toate afirmațiile citate mai sus reiese că filmul cu cel 

mai mare buget și cele mai mari încasări avute vreodată merită vizionat oricând ai ocazia.  

Rareș Secară  

clasa a XI-a A 
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CE (NU) M-AU ÎNVĂȚAT FILMELE DISNEY? 
 

Ce înțelegem când auzim de popularele filme Disney? Filme precum: Mica Sirenă, 

Regele Leu, Pocahontas, Cenușăreasa, Alba-ca-Zăpada și multe altele, ne-au influențat 

mentalitatea de-a lungul timpului. Când auzeam de filme Disney, tot ce puteam să ilustrez în 

propria-mi minte erau cântece, iubire eternă și fericire. Întrebarea este: Chiar așa o fi? Ne-a 

fost implementată în subconștient mentalitatea corectă? 

Din câte îmi aduc aminte, în Regele Leu, o mamă leoaică a avut ideea excepțională de 

a-și numi copiii: Mufasa și Scar (“Cicatrice” în limba engleză). Dacă ești o mamă leoaică și 

ai 2 copii, din care unul dintre ei este numit Cicatrice, iar celălalt Mufasa… Ce credeai că o 

să se întâmple? Evident, unul dintre ei va ajunge malefic. Tocmai l-ai condamnat pe copilul 

ăla la o viață rea. Spre exemplu, dacă mi-aș numi copilul “Lucifer”, mă îndoiesc că va 

ajunge un cetățean european drept și onest, cel mai probabil va fi criminal în serie… sau 

politician. Însă nu este doar un singur film Disney atât de încurcat. Toate filmele Disney sunt 

la fel de îngropate în mesaje vicioase, așa că am să împărtășesc cu voi niște lucruri, pe care 

le-am “învățat” din filmele Disney.  

În principal, aș vrea să mă focalizez pe prințesele Disney, pentru că… știți… mă 

identific cu ele! Sunt parte din copilaria mea și precum multe alte fete de vârsta mea, ne 

uităm la filme cu prințese și le admirăm. 

În primul rând, nu ar trebui să porți niște haine complet nepotrivite pentru niște fete de 

aproape 16 ani. Spre exemplu, Ariel din Mica Sirenă, se plimbă într-un sutien făcut din scoici 

mereu! Jasmine din Aladin se îmbracă într-un costum de dansatoare arăboaică decupat și cu 

toate astea, ne întrebăm de ce fetele din zilele de astăzi se îmbracă atât de indecent.  Alba ca 

Zăpada locuiește singură cu 7 bărbați… “amici”, desigur!  Belle din Frumoasa și Bestia se 

îndrăgostește de un animal, bestie, monstru, agresiv și cu probleme de temperament, iar totul 

este absolut okay într-un film Disney, însă nu este okay. Situația ei îmi aduce aminte de soția 

care îi permite partenerului să o bată și să devină violent, cu scuza că “îl iubește”. Toată 

lumea chiar ignoră asta? 

În al doilea rând, filmele Disney ne-au adus niște concepții greșite în privința 

așteptărilor a “Cum ar trebui să arate părul”.  Rapunzel… alea sunt extensii! Cenușăreasa 

sau Belle sau cele care își prind părul cu o fundă… Ați încercat vreodată să vă prindeți părul 

cu o fundă? Da… mult noroc cu asta! Ariel mereu mă întrista cu gândul că părul meu nu este 

roșcat natural. Pe de o parte: Dragă! Unde îți sunt pistruii? Este genetic imposibil să ai 

părul atât de roșcat și să nu ai pistrui! Pe de altă parte, nimeni nu se naște cu un păr atât de 
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roșu. Acea culoare a venit dintr-un colorant de păr, cu siguranță.  Pocahontas își ține părul 

perfect, drept și aranjat, dar nici măcar nu deține o perie de păr. Unde îți este peria de păr? 

Să nu uităm de aceste prințese, care oriunde ar merge, oriunde ar fi, orice ar face, 

cântă! Când eram mică, mă gândeam mereu: Oare ar trebui și eu să cânt așa? Pur și simplu 

să cânt, tot timpul? Vă dați seama, cum de câte ori eram la o piscină sau la scăldat, începeam 

să cânt melodia lui Ariel din Mica Sirenă, de parcă eram o sirenă? Sunt surprinsă că nu 

mergea cineva să îi spună mamei mele: Poți să îi spui copilului tău să tacă odată din gură? 

Îmi plac melodiile lor. Chiar îmi plac, însă orice persoană în realitate care ar face așa ceva, 

ar fi enervantă! 

Ce am mai învățat din filmele Disney, a fost că animalele ar trebui să îmi fie prieteni, 

dar de asemenea sclavii mei. Ariel îl are pe Sebastian, peștele acela și prietenii săi, dar îi 

pune să facă lucrurile grele pentru ea. Este o profitoare. Nici să nu mai zic de Cenușăreasa! 

De câte ori stăteam în cameră și începeam să îmi cânt: “Hey! Cine vrea să îmi croiască 

rochia și să îmi spele spatele cu un burete? Nimeni! Unde sunt șoriceii mei să îmi spele rufele 

și să meargă la cumpărături pentru mine? Bună, șoricel! Ce faci? Parcă trebuia să mă 

servești!“. Până și Aladin cu aceea maimuțică, pe care, în loc să o lase să fie o maimuță 

normală și să facă lucruri de maimuță, o ține după el, îmbrăcată într-un costum ridicol și 

transformându-l în al lui servitor. 

Alt lucru care am fost învățată de filmele Disney, a fost să am o frică sănătoasă de 

persoanele în vârstă, grase sau urâte, deoarece aceștia îmi vor strica viața. Ursula: bătrână, 

grasă, urâtă! Jafar: Bătrân, urât! Scar: Urât! Bestia: Urâtă! Mama Vitregă a Cenușăresei: 

Bătrână, urâtă!  Adică, asta ar trebui să înțelegem când creștem?  Trebuie să înțelegem că 

unii sunt vrăjitori sau ceva de genul, deoarece sunt bătrâni, urâți sau grași? Gen: Acea 

persoană, cu siguranță, o să îmi dea viața peste cap, dacă am încredere în ea. Lăsați-mă să 

spun că, am fost pe această planetă pentru ceva timp și nici măcar o dată, o persoană în 

vârstă, nu s-a băgat în treburile mele. Niciodată!  Mereu sunt de treabă sau drăguți, 

câteodată nebuni, dar nu sunt malefice!  Pe lângă acest concept greșit, ceea ce am mai înțeles 

din aceste filme a fost cum scopul meu în viață este să îmi găsesc un prinț și să mă căsătoresc 

cu el. Sfârșit. Nu este niciodată altă poveste (singura excepție fiind Mulan, unde aceasta 

salvează China), decât o tipă care altceva de făcut nu are, decât să se îndrăgostească de 

cineva frumos și bogat. Acestea nu au alt scop, în afară de clișeul de iubire eternă. Ariel 

alege să își facă “operații estetice” și să își crească picioare, apoi să îl facă să se 

îndrăgostească de el. De ce nu putea Cenușăreasa să plece de lângă mama ei vitregă și pur și 

simplu să își găsească o slujbă și să se mute definitiv? Sună ca un film bun pentru mine! Pe 

lângă asta, sunt toate atât de tinere, adică, au în jur de 16 ani și se căsătoresc. Sunt 

adolescente. Ar trebui să mă căsătoresc la 16 ani? Mica Sirenă nu trebuia să își vândă 

sufletul răului! Cumva este un fel de apropo, cum că “Dacă îți oferi sufletul diavolului, o să 

ai o viață fericită? “  Ne implementează cum nu ar trebui să ascultăm cuvântul părintesc și să 

plecăm cu scuza: “Dar, îl iubesc!” Care e morala poveștii? Dacă nu asculți de sfatul 

părintesc, o să trăiesc o fericire eternă? 

Sunt doar confuză și nelămurită și sincer, habar nu am ce să cred. Simt o combinație 

de dezamăgire și confuzie totală. Aș putea să mai aduc 1000 și una de argumente despre 

filmele Disney, dar cred că mi-am demonstrat punctul de vedere.  Filmele Disney au adus un 

concept total greșit pentru tineret și ce este și mai trist este cum multe adolescente ajung să 

urmeze calea acestor prințese “inconștient”, dar rezultatul nu este tocmai la fel de fericit.  

 

Diana Bălan  

clasa a X-a B 
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 •Durata care îi ia unui fulg de zăpadă 

ca să ajungă de la nori până pe suprafaţa 

pământului? Cel puţin o oră... 

•Ştiţi câte emailuri se trimit zilnic în 

toată lumea? Peste 35 de miliarde... 

•Există mai mulţi oameni care învaţă limba engleză în China decât cei care o vorbesc 

oficial în Statele Unite (peste 300 de milioane). 

•În fiecare an, mai mulţi oameni mor ucişi de măgari decât în accidente aviatice. 

•Paraskevidekatriaphobia reprezintă frica de ziua de vineri, 13. 

•Didaskaleinophobia este frica de a merge la şcoală. 

•Thomas Edison, inventatorul becului, se temea de întuneric. 

•În absolut toate ţările lumii, indiferent de cultură, religie sau zona geografică, soldaţii 

execută salutul numai cu mana dreaptă. 

•Într-un studiu cu privire la relaţiile interfamiliale, 80% dintre barbaţii căsătoriţi au 

declarat că şi-ar lega destinele de aceeaşi femeie dacă ar putea da timpul înapoi. Doar 50% 

dintre femei au declarat acelaşi lucru. 

•În Evul Mediu, pânza de păianjen era folosită pentru a trata negii. 

•În Roma Antică oamenii care se năşteau cu nasul strâmb erau consideraţi a fi lideri 

predestinaţi. 

•Un om uită, în medie, circa 80% din tot ceea 

ce a învăţat într-o zi. 

•Dacă vorbiţi la telefonul mobil timp de o 

oră, numărul bacteriilor din urechea voastră va creşte 

de cel putin 700 de ori. 

•Durerea are şi ea o unitate de măsură. 

Aceasta se numeste "dol", iar instrumentul menit să 

măsoare durerea se numeşte dolorimetru. 

•De-a lungul vieţii, un om secretă până la 25,000 de litri de salivă. 
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•Creierul uman generează mai multe impulsuri electrice într-o zi decât toate 

telefoanele din lume. 

•Când o persoană moare, văzul este primul simţ care dispare, iar auzul ultimul. 

•Cea mai mare celulă din corpul uman este ovulul, iar cea mai mică spermatozoidul. 

•După o masă copioasă, auzul tău scade. 

•Două kilograme din greutatea noastră este reprezentată de bacterii. 

• Inima va continua să bată şi după ce este scoasă din corp. Dacă este tăiată în bucăţi, 

muşchii inimii vor continua să se contracte pentru o perioadă. 

•Majoritatea bărbaţilor petrec aproximativ 3300 ore din viaţă pentru a se bărbieri. 

Dacă nu ar fi bărbierită, barba ar ajunge la 9 metri într-o viaţă. 

•Nu poţi strănuta cu ochii deschişi. 

•Zilnic avem în jur de 70.000 de gânduri. 

•Nu poţi sforăi şi visa în acelaşi timp. 

•Numele Mării Caraibilor vine de la cuvântul indian „carib”, ce însemna persoană, 

însă el a ajuns să fie preluat sub forma de canibal: canibalismul la această populaţie 

amerindiană era practicat rar şi doar în legătură cu ritualurile războinice, fapt pe care primii 

europeni ajunşi în zonă nu l-au înţeles; ei au crezut că toţii indienii erau mâncători de oameni. 

•Canada are mai multe lacuri decât restul lumii 

împreună.  

•Canada este un cuvânt indian care înseamnă "sat 

mare". 

•După Varşovia, Chicago are cea mai multă 

populaţie poloneză din lume. 

•În oraşul New York trăiesc mai mulţi Irlandezi decât în Dublin - Irlanda, mai mulţi 

italieni decât în Roma - Italia şi mai mulţi evrei decât în Tel Aviv - Israel. 

•În traducere literară, Spania înseamnă "Ţara iepurilor". Originea termenului 

„Hispania” este atribuit fenicienilor, prima civilizaţie non-iberică, care a ajuns în peninsulă 

pentru a-şi extinde comerţul şi care a fondat, între altele, oraşul activ cel mai vechi din 

Occident. În limba punică l-au numit Isephanim, „Coastă de iepuri”. Iepurii se găseau şi încă 

se găsesc în abundenţă în Andaluzia, iar unele monede bătute în epoca lui Hadrian 

reprezentau personificarea Hispaniei ca o doamnă aşezată, cu un iepure la picioarele ei. 
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•O lege din Florida le împiedică pe femeile 

singure, divorțate sau văduve să sară cu parașuta 

duminica. Femeile care încalcă legea riscă să plătească 

amenzi sau chiar să ajungă la închisoare.  

•În Eboli, Italia, este interzis să te săruți într-un 

vehicul în mișcare. Amenzile pentru această 

contravenție sunt de până la 500 euro.  

• Din dorința de a păstra orașul curat, 

autoritățile din Singapore au interzis, în 1992, să 

interzică guma de mestecat în spațiile publice. Oricine mestecă gumă de mestecat în timp ce 

merge pe stradă riscă amenzi de până la 440 de euro.  

•În Hartford, Connecticut, este interzis să încerci să educi un câine. Nu se știe exact 

dacă aici intră și dresajul.  

• În Wilbur, Washington, persoanele care călăresc un cal urât în public riscă o amendă 

de până la 200 de euro.  

•Este ilegal să fluieri sub apă în Vermont. 

•Conform legii, este ilegal să mori în Casa Parlamentului din Londra. 

•În Suedia, este ilegal să tragi apa la toaletă după 10 seara, în casa unei persoane. 

•În California, un vehicul fară şofer nu are voie să se deplaseze cu o viteză mai mare 

de 96,5 kilometri la oră. 

•În Nebraska, nu poţi vinde... găurile de la gogoşi! 

•Dacă eşti în căutarea unui loc al vieţii eterne, mergi în oraşul arctic izolat 

Longyearbyen, unde moartea este interzisă prin lege. De fapt, această lege a fost adoptată 

deoarece s-a dovedit că trupul uman nu se descompune în permafrost (sol îngheţat tot timpul 

anului). Cimitirul a încetat să mai primească oameni în urmă cu 70 de ani, aşa că, dacă se 

întâmplă să te îmbolnăveşti acolo, vei fi imediat expediat cu avionul pe continent, unde îţi poţi 

încheia socotelile cu viaţă fără a încălca vreo lege. 

•Se pare că prima bombă aruncată de Aliați asupra Berlinului 

în Al Doilea Război Mondial a omorât singurul elefant aflat în 

Grădina Zoologică a orașului. 

•Moartea lui Slobodan Milosevic nu a fost de ajuns pentru 

oponenţii săi. I s-a introdus un ţăruş în inimă, pentru a-i distruge 

aspiraţiile de a deveni vampir… 
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 Puţine lucruri îl deranjau pe Voltaire, cu toate acestea leşina când mirosea trandafiri. 

•Cardinalul Richelieu, om politic de mare importanţă, obişnuia să facă… exerciţii 

fizice sărind peste mobilă. 

•Clădirea în care a fost scrisă Declaraţia de Independenţă a fost înlocuită de un 

restaurant în care se vând hamburgeri. 

•Cel mai scurt război a fost dus între Zanzibar și Marea Britanie în 1896. Zanzibar s-a 

predat după 45 de minute. 

 

•Pescuitul este sportul cu numărul cel mai mare de participanți din întreaga lume. 

•Fotbalul este sportul cel mai vizionat din întreaga lume. 

•Prima femeie alpinist care a cucerit cel mai înalt vârf al lumii a fost o japoneză. 

•Primele Jocuri Olimpice moderne, susținute în 1896 nu au inclus nici o atletă femeie 

ci doar barbați. 

•Mingea de rugby a fost inițial fabricată din beșici de porc și nu din materiale sintetice 

ca în prezent. 

•Cea mai lungă partidă de șah a durat 165 de ore și 9 minute și a avut loc în 

Nottingham, în anul 1979. Această partidă, desfășurată între Philip Thomas și Andrew Harris 

s-a disputat de-a lungul 8 zile, între 6-13 octombrie. 

•Prima femeia care a traversat înot Canalul Manecii a fost Dertrude Ederle, din SUA, 

cand avea doar 12 ani (în anul 1919). 

•Cel mai în vârstă participant la Jocurile Olipice a fost Oscar Swahn. Acesta a 

participat la ediția din anul 1920, când avea 65 de ani impliniți. A reușit chiar să câștige și o 

medalie de bronz la tir. 

•Primul videoclip pop a fost "Bohemian Rhapsody", lansat de Queen în 1975. 
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•Dacă opera lui Rossini, Wilhelm Tell, 

s-ar canta așa cum a fost ea compusă, fără nici 

o tăietură, atunci spectacolul ar trebui să dureze 

mai bine de 7 ore. Noroc că au apărut criticii 

muzicali! 

•Orășelul copiilor, supranumit 

Disneyland, se poate lăuda cu cea mai mare 

tobă care a existat vreodată. Diametrul acestei 

tobe uriașe este de 30,15 m, iar greutatea de 

204 kg, pentru deplasarea ei fiind necesară intervenția unui tractor. 

•În partiturile muzicale engleze sau americane nu veți găsi cuvinte ca “sol” sau „do”. 

În țările anglo-saxone se folosesc unele litere din alfabet pentru a denumi notele. Iată cum se 

„traduc” în limba noastră: A = la, B = si, C = do, D = re, E = mi, F = fa, G = sol. 

•Beethoven avea nevoie să-şi împrospăteze ideile, aşa că, înainte de a compune, îşi 

turna apă rece pe cap. Compozitorul era de părere că acest lucru îi stimula creierul. 

•Cea mai lungă compoziţie muzicală pentru pian are doar 180 de note, dar, potrivit 

autorului său, compozitorul Erik Satie, aceasta trebuie interpretată încontinuu de 840 de ori, 

astfel încât ansamblul să dureze 18 ore şi 40 de minute. În 1963, cu prilejul primei audiţii 

publice, această compoziţie a fost interpretată, pe rând, de 10 pianişti! La final, în sală mai 

erau doar 6 spectatori, dintre care unul a strigat: „Bis!...". Oare melomanul respectiv vorbea 

serios? 

•Oaia aia e a ei desemnează singura 

propoziţie formată din 5 cuvinte, completă care 

conţine doar vocale din limbile europene. 

•Uiuiu  este cel mai lung cuvânt care 

conține doar vocale. 

•Cel mai lung cuvânt care conține o 

singură consoană este acioaiei. 

•Cel mai lung cuvânt care începe și se termină cu o vocală  și în rest conține doar 

consoane este înspre. 

•Cel mai lung cuvânt care denumește o localitate din Romania este Constantinești, în 

timp ce cel mai scurt cuvânt care denumește o localitate este Ip. 

•Cel mai lung cuvânt alcătuit numai din note muzicale este  similar. 

•Zăpada reflectă peste 90% dintre razele UV înapoi în atmosferă? Din acest motiv, 

persoanele expuse o perioadă îndelungată la lumina reflectată de zăpadă manifestă un 
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disconfort la nivelul ochilor (mâncărimi, lacrimare intensă etc) denumit oftalmie (orbirea 

zăpezii). 

•Zăpada este foarte benefică în agricultură? Stratul de omăt protejează culturile de 

temperaturile scăzute ale iernii iar topirea acestuia la începutul primăverii asigură un nivel 

optim de apă. 

•Cel mai mare Palat de Gheață din lume este construit anual în Kemi, Finlanda? 

Acesta are un hotel, o capelă, restaurant precum și spații de joacă pentru copii. Temperatura 

medie din hotel este de –5 grade Celsius iar turiștii dorm în saci de dormit speciali, din lână. 

•Uneori zăpada poate fi roșie, portocalie sau galbenă? Aceste fenomene sunt foarte 

rare și sunt cauzate de contaminarea zapezii cu praf, nisip sau alte reziduuri. În 2007, în 

Siberia, din cauza unei furtuni de nisip în Kazahstan, s-au observat precipitații importante de 

zăpadă portocalie. 

 

 
 

Andreea Cornilă 

clasa a XI-a F  
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