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EDITORIAL:  

 
Anul 2018 are o însemnătate aparte pentru poporul român. Se împlinesc 100 de 

ani de la Marea Unire din 1918, eveniment ce va rămâne drept unul dintre cele mai 
importante care au marcat existența noastră. 

 
 

 

 
La 27 martie 1918 Sfatul Țării de la 

Chişinău a votat rezoluţia pentru unirea cu 
România. Cu toţii, politicieni dar şi oameni de 
rând, au înţeles că aceasta era singura soluţie 
pentru ca românii să devină o naţiune unitară şi 
puternică în contextul evenimentelor de atunci: 
Primul Război Mondial, destrămarea imperiilor 
multinaţionale din cadrul Puterilor Centrale, 
intensificarea mişcării naţionale a popoarelor 
aflate pe drumul deplinei autonomii şi 
independenţe. 

Remarcabil este că această Mare Unire 
desăvârşită la 1 Decembrie 1918 prin adăugarea 
Transilvaniei a fost recunoscută de marile puteri 
ale Europei doi ani mai târziu. Aceasta nu a fost 
urmarea vreunei victorii militare sau dorinţa 
câtorva oameni politici. Unirea nu a însemnat o 

simplă adăugare de teritorii pe o hartă, ci 
împlinirea dorinţei întregii naţiuni române. 

Nu mai puţin importante rămân în istoria 
noastră încercarea de unire a tuturor românilor 
din anul 1600 a lui Mihai Viteazul, Mica Unire din 
1859 a lui Alexandru Ioan Cuza sau câştigarea 
independenţei de stat în anul 1878. 

Toate acestea au creat un cadru favorabil 
dezvoltării societăţii româneşti. Marea Unire a 
modelat mentalitatea majorităţii românilor, a 
determinat apariţia şi afirmarea unor oameni 
politici remarcabili şi a permis modificări 
instituţionale şi economice fundamentale. 

De aceea celebrarea Marii Uniri şi a Zilei 
Naţionale devine un moment de excepţie în 
afirmarea identităţii şi tradiţiilor naţionale. 

. Text: DUMINICĂ Simona-Ingrid – 8B 
Desen: BONTAȘ Adina-Ioana – 4A 

Coord. text: Prof. Dr. ROȘIORU Mădălin-Teodor 
Coord. desen: Prof. înv. primar MARIN Florentina 

sub semnul Centenarului Marii Uniri 
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Ana Apostu, director al Gimnaziului „Trușeni” 
(Republica Moldova):  

„De pe băncile școlii noastre au ieșit multe personalități” 
 

sub semnul Centenarului Marii Uniri 
 

INTERVIU 
Pa

gi
na

  2
 



Cu prilejul serbării a 100 de ani de la 
unirea Basarabiei cu patria mamă, Colegiul 
Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța a 
organizat, la inițiativa directorului său, prof. dr. 
Vasile Nicoară, un simpozion cu tema „100 de 
fire tricolore care ne unesc”. Printre cei zece 
directori din Republica Moldova invitați la 
eveniment s-a numărat și doamna Ana Apostu, 
directoarea Gimnaziului Trușeni. Și cum 
realizarea unor legături directe între școlile 

tomitane și cele basarabene poate conduce la 
o mai bună cunoaștere și regăsire în ființa 
națională, apropiind momentul reunificării 
statului român, am adus-o pe doamna Ana 
Apostu în școala noastră, în vederea realizării 
unui parteneriat, primul de acest fel. Purtător al 
întrebărilor Mariei Baicu de la VIII B a fost, în 
plină Săptămână Altfel, în care jumătate de 
școală s-a aflat la Alba Iulia, ubicuul consilier 
de imagine al şcolii… 

 
 

Petru început, v-aş ruga să vă prezentaţi: pe dvs. şi şcoala în care sunteţi director. 
 

Sunt director al Gimnaziului Trușeni din 
iunie 2017; am fost 11 ani director-adjunct în 
această şcoală cu tradiţie, fondată în 1961, din 
care au ieşit o mulţime de personalităţi din 
Republica Moldova: scriitori, precum 
Constantin Madan, publicişti, poate aţi auzit de 
Constantin Cheianu, de la postul de televiziune 
Jurnal TV, cântăreţi, precum Maria Codreanu, 
și mulţi doctori în ştiinţe, economice, muzicale, 
pedagogice. Mai întâi a fost şcoală medie de 

10 clase, cum era pe-atunci, apoi de 11 clase. 
A fost şi liceu teoretic, ca mai apoi, din 1 
ianuarie 2017, să devină Gimnaziul Truşeni. În 
prezent elevii noştri se străduiesc să ia locuri 
de frunte la olimpiadele şi concursurile şcolare, 
dar și la alte activități, mai ales în ceea ce 
priveşte cântecul. Avem locuri de frunte, chiar 
locul I şi II pe sector la „Ploaia de stele”, la 
„Alo, căutăm talente”, şi multe altele, în care ei 
se manifestă în toată ardoarea lor. 

  
 
Cum v-au influenţat dascălii dvs. în alegerea meseriei de acum?  

 
Nu în mod direct. Pe timpul şcolii, când 

eram elevă, nicidecum nu mi-au zis: îndreaptă-
te spre pedagogie. Mama mea era profesoară 
de limbă engleză şi tot timpul mi-a spus: poate 
te duci şi tu la limbi străine, dar eu, fiind o fire 
mai ambiţioasă şi mai încăpăţânată, am zis că 
nu, şi am fost înmatriculată în 1994 la 
Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative 
din cadrul Universităţii de Stat din Chişinău, pe 
care am absolvit-o în 1999 ca apoi să mai fac, 

tot cinci ani, şi Facultatea de Istorie. Cum a 
făcut soarta să vin în şcoală? Eram anul III la 
universitate şi o profesoară m-a rugat să vin   
s-o înlocuiesc câteva luni, mergea la Moscova 
pentru a face ceva bani, pentru că pe atunci nu 
se plăteau salariile, era o situaţie destul de 
grea la noi în ţară. Am venit pe câteva luni, dar 
doamna a plecat de tot, şi uite-aşa am rămas 
în şcoală până acum. Şi deloc nu-mi pare rău!

 
 

După vizitele din ziua de azi, ce diferenţe vedeţi între şcolile sau grădiniţele din 
România şi cele din Republica Moldova? 
 

La grădiniţă s-a văzut diferenţa de 
program, la noi toate grădiniţele au program 
prelungit, de la 7 dimineaţa la 7 seara. Am 
înţeles că în România sunt foarte puţine așa, şi 
nu până la 7, ci până la 4-5. La noi, în schimb, 
nu am văzut grădiniţe cu program normal, de 
la 8 la 12-1. În programul acesta prelungit de la 

noi, copiii beneficiază de somn și alimentaţie. 
În ce priveşte şcoala, durata orei e 45 de 
minute, de la clasa întâi la a douăsprezecea. 
Copiii noştri primesc hrană din partea 
guvernului: gratuit, dimineaţa, iar la amiază au 
gratuitate doar copii din familii vulnerabile, 
ceilalţi dacă vor să mănânce achită.  

 
 

Cum sunt părinţii din Republica Moldova? 
 

Eu cred că părinţii sunt ca peste tot, 
unii destul de înţelegători, vin în ajutorul 
profesorilor şi al şcolii, alţii vor doar note bune, 

cunoştinţe nu prea. Cei mai buni pun accentul 
pe copil, îl verifică, vin la şcoală, asistă la ore 
şi au rezultate… 
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Asistă la ore? Au această posibilitate? 

 
Da. Părintele poate participa la oră, ba 

chiar unele ore se fac în parteneriat cu 
părintele, de exemplu pe temele de dirigenție 

sau extracurriculare, legate de profesii, când 
părinţii vorbesc despre profesia lor, îi 
consiliază pe copii… 

 
 

Poate veni un părinte la altă materie? Matematică, istorie, română? 
 

De ce nu? Chiar am asistat recent la o 
oră, la clasele mici, a venit o bunică la clasa    
a III-a, a fost invitată şi le-a spus copiilor o 
poveste. Există diferite tipuri de integrare a 

părinţilor în cadrul lecţiei. Alţii pur şi simplu vin 
la profesori şi le cer permisiunea să asiste, ca 
să vadă cum se descurcă copilul lor la oră.  

 
 

Cât de importante sunt disciplinele opţionale? 
 

Sunt importante, pentru că sunt în 
interesul copilului.  Cele mai multe opţionale la 
noi în şcoală sunt ecologice şi pentru sănătate: 
nu ştiu de ce, copiilor noştri le plac asemenea 
discipline şi se descurcă destul de bine, fac 
proiecte în aceste direcții. De asemenea, fac 

voluntariat. Avem două izvoare, iar ei au ales 
să aibă grijă de ele, fac curăţenie. Sunt 
anumite zile, cum ar fi în ajun de Paşti, fac 
curățenie pe străzi, în cimitir. Se implică în 
viața comunității. 

 
 

Aveţi un echivalent al Săptămânii altfel?  
 

Nu. Pur şi simplu facem activităţi extracurriculare după ore.  
 
 

Cum vă împăcaţi cu telefoanele mobile ale elevilor? 
 

[Râde.] Este o problemă destul de 
complicată. În regulamentul şcolii se spune că 
nu au dreptul să le folosească în timpul orelor, 
chiar dacă le au la ei, însă copiii noştri se mai 
joacă uneori cu ele pe sub masă, când 
profesorul scrie sau explică la tablă. Am făcut 
recent o adunare de părinţi şi le-am explicat că 
le luăm telefoanele iar ei le pot recupera de la 

poliţie. Le-am spus: copilul dumneavoastră e 
trimis la şcoală, de dimineaţă până la 2. Aici    
l-aţi trimis, aici se află. Aveţi o problemă, sunaţi 
dirigintele sau la secretariat, ori îi transmite o 
informaţie, ori vă spune ce este cu copilul. 
Sper că au înţeles părinţii noştri şi sper că 
până la sfârşit de an să diminuăm, cât de cât, 
această problemă… 

  
 
Cum vedeţi rolul parteneriatelor între şcoli?  
 

Sincer să vă zic, eu parteneriat cu alte 
şcoli nu am avut, până acum. Am avut cu 
organizaţii nonguvernamentale, precum Corpul 
păcii, Salvaţi copiii, am colaborat cu 
organizaţia elveţiană Terre des hommes, am 
lucrat cu dânşii din 2003 până prin 2011. Cu 
Universitatea Tiraspol de la noi din Chişinău, 
cu Universitatea „Ion Creangă”. Pentru că 
absolvenții noştri de liceu, când aveam clase 

mari, mergeau la aceste universităţi. Cu şcoli, 
gimnazii sau licee, nu am avut parteneriate, cu 
toate că ne-ar fi plăcut să existe, pentru că, 
dacă nu puteam face activităţi comune cu 
universităţile, cu o şcoală de felul nostru cred 
că ne-ar ieşi unele interesante, fără să mai 
vorbim de schimburile de experienţă: copiii 
cunosc alţi copii de seama lor, şi profesorii la 
fel!
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Pregătiţi ceva în şcoala dvs. pentru sărbătorirea celor 100 de ani de la Marea Unire?  
 

27 martie este o zi foarte importantă şi 
lumea încearcă să o sărbătorească chiar pe 
27. Anul acesta, la noi nu s-a putut, pentru că 
avem invitate nişte personalităţi de la Alba 

Iulia, colaborăm cu Liga Românilor de 
Pretutindeni şi ei au acceptat invitaţia noastră 
pentru a veni la noi în ospeţie, dar o vom face 
abia în aprilie. 

  
 

Acum îi aşteaptă pesemne pe-ai noştri!  
 

[Râde.] Ai noştri tot timpul sunt bucuroşi de oaspeţi. Va fi cu siguranţă o activitate de mare 
nivel. Anul acesta, aşa planificăm!  
 
 

Cam care ar fi principalele probleme cu care se confruntă sistemele de învăţământ din 
republica Moldova? Eventual puteţi evidenţia principalele progrese în acest sens, sau 
principalele soluţii identificate… 
 

Sistemul de învăţământ din Republica 
Moldova rămâne o problemă destul de gravă. 
Se încearcă… fiecare guvern când vine tot 
încearcă să facă reforme şi reforme. Pe de o 
parte, reforma cu camerele de luat vederi la 
bacalaureat e bună. Dar elevii noştri s-au 
speriat foarte mult de bacalaureat şi au început 

să meargă la colegii sau şcoli profesionale și 
să nu mai vină în licee. Din cauza aceasta, 
multe licee au fost reorganizate: noi am rămas 
la nivel de gimnaziu iar altele care aveau cinci-
şase clase de-a zecea au ajuns la două clase 
pe nivel. Numărul copiilor s-a micşorat simţitor.

 
 

Nu e mai cinstit aşa, decât să facă un liceu pe care nu sunt în stare să-l finalizeze?  
 

Ba da. Sunt de acord, aici. La noi, anul 
trecut, din 18 copii numai 4 s-au dus la liceu. 
Ceilalți s-au dus la şcoli profesionale şi colegii. 
Pentru că, dacă nu susţin bacalaureatul, 
rămân măcar cu meseria. Dacă elevul a fost 

prins copiind la bac, este eliminat, iar la 
sesiunea următoare, peste un an, susţine toate 
probele. Dacă pur şi simplu a luat o notă mică 
la o probă, atunci pur şi simplu susţine încă o 
dată doar proba respectivă. 

  
 

Cum aţi vedea un parteneriat dintre şcolile noastre? Ajută internetul, tehnologia. În 
afara schimburilor de experienţă, a discuţiilor, care sunt foarte utile, am constatat asta deja, 
cam care ar trebui să fie liniile directoare ale unui astfel de parteneriat? [Râde.] Ca să ştim ce 
scriem în acordul de parteneriat… 
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Cred că în primul rând am putea avea 

activităţi extracurriculare comune.  Ar fi bun și 
un schimb de profesori, poate pe câteva zile 
măcar, o săptămână. Poate că n-ar strica să 
se realizeze ore în parteneriat. Noi, de 
exemplu, practicăm aceste ore în parteneriat. 2 
profesori de limbă engleză pot face o oră la 
comun. Recent, am avut ore de matematică şi 

chimie, sau de matematică şi fizică. 
Profesoarele au făcut împreună proiectul, s-au 
decis în privinţa activităţilor ce reieşeau din 
tema lecţiei, şi vreau să zic că au fost lecţii 
destul de reuşite. S-ar putea încerca fie cu 
profesori de diferite discipline, fie cu profesori 
de aceeaşi disciplină. Se poate încerca o lecţie 
integrată.

  
 

Noi am încercat un opţional integrat, informatică în franceză. În loc să fie doi profesori 
care colaborează într-o singură direcţie, a fost unul singur care s-a rupt în două! 
 

E clar și că nu toţi profesorii pot 
colabora între ei, în funcţie de caractere, de 
afinităţi. Dar practica noastră ne spune că 

acest tip de oră este primit destul de bine. 
Copiilor le place. Unul spune ceva, altul 
altceva, se completează reciproc.  

 
 

Am avut şi noi tentative, altminteri reuşite, dar exclusiv la activităţi extracurriculare. 
Există această practică şi în şcoala noastră, dar discuţia cu dvs. ne-a ajutat s-o conştientizăm. 
Să vedem cum o putem duce mai departe.  
 

Noi am preluat această practică de la 
voluntarii din Corpul Păcii. Ei voiau ca 
profesorul împreună cu voluntarul să facă o 
lecţie împreună. Nouă ne-a plăcut. N-o facem 

nici noi zi de zi, dar când se iveşte ocazia, pe o 
temă dată, sau dacă aşa consideră profesorii 
că e oportun, profităm de ea: nimeni nu se 
supără iar copii sunt încântaţi!  

 
 
 

 
 
Vă mulţumim! 
 
Un interviu de prof. dr. Mădălin-Teodor ROŞIORU 
Coordonator: Maria-Simona BAICU (8B). Precizăm că nu este o greşeală: uneori profesorul şi elevul 
pot face schimb de roluri… 
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M-am trezit mai devreme decât de obicei. 

Am întins mâna după telefonul de pe noptieră, ca 
nu cumva să pierd vreun mesaj chiar acum la 
început de an şcolar. Discuţiile se purtau pe 
grupuri de vreo ora şi ceva despre machiaj, fuste, 
coafuri, că doar eram clasa a VIII-a. „Şi dacă 
plouă geacă sau pulover?” întreba Maria. 

Am închis telefonul şi m-am îndreptat fără 
prea mare tragere de inimă spre fereastră. Într-
adevăr era înnorat. M-am privit apoi în oglindă 
zburlindu-mi puţin părul, aşa ca să par mai 
interesantă. În afară de a-mi prinde părul în 
coadă şi a folosi din când în când pudră nu prea 
mă pricepeam la alte „aranjamente”.Trebuia să 
mă grăbesc căci ne întâlneam toţi colegii în faţă 
la „Crina”. Nu ne văzusem de trei luni, dar ne 
scrisesem sute de mesaje. „Superficial” cum ar 
spune mama. 

M-am privit încă o dată în oglindă 
netezindu-mi cu podul palmei o posibilă cută a 
fustei, mi-am strâns mai bine coada din creştetul 
capului şi am ieşit în grabă. 

Reîntâlnirea a fost zgomotoasă: ne-am 
îmbrăţişat, ne-am admirat accesoriile şi pantofii, 
am dezaprobat culori de păr sau genți preţ de 
vreo oră şi ceva până când am intrat în clasă. 

Ciudat, am gândit eu, altă dată nu mă 
deranja toată hărmălaia din jurul meu, acum însă 
m-am simţit eliberată într-un fel când ne-am 
aşezat în bănci. Colega mea lipsea. Era plecată 
cu echipa de handbal în turneu, aşa că locul de 
lângă mine era liber. 

M-am întors către colegi şi i-am privit 
atent. Fetele recreau grupurile de anul trecut 
discutând despre nimicuri de importanţă capitală, 
iar băieţii erau parcă mai curajoşi şi mai teribilişti. 

Gălăgia s-a mai domolit când în clasă a 
intrat dirigu’. Nu era domnul diriginte, aşa ca la 
alte clase, era dirigu’, aşa cum ne ceruse să-i 
spunem. 

Se făcuse chiar linişte când a început să 
ne prezinte în linii mari cum va arăta acest an 
şcolar. Nu ştiu cât eram noi atenţi la astfel de 
lucruri sau eram numai curioşi să îl studiem să 

Grafică: DONE Maria – 6B 
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nu se fi schimbat cumva. Părea ceva mai serios 
decât de obicei, dar… cine ştie. 

La un moment dat uşa clasei s-a deschis 
încet, atâta cât cineva să poată privi înăuntru. 
Dirigu’ a lăsat agenda din mână şi s-a grăbit să-I 
întâmpine. Uşa s-a deschis larg cât să poată 
intra un băiat într-un scaun cu rotile împreună cu 
mama lui. Se făcuse atât de linişte încât şi ei 
păreau încurcaţi de o asemenea primire. Mama 
băiatului a vrut să iasă, dar dirigu’ a oprit-o cu un 
gest discret. 

― Daţi-mi voie să vi-l prezint pe Mihai 
Miron, noul vostru coleg. E mai mare cu trei ani 
decât voi însă a fost nevoit să întrerupă şcoala 
din cauza bolii. 

Ce ciudat mi s-a părut o astfel de 
prezentare. Îl cunoşteam pe Mihai, locuia în 
capătul străzii. Ne plimbasem de câteva ori cu 
bicicletele, dar în ultima perioadă l-am întâlnit la 
spital. Mama l-a tratat de când s-a îmbolnăvit. 
Vorbea deseori acasă despre cazul lui ca şi când 
eu sau tata aveam vreo soluţie miraculoasă de 
vindecare, lua legătura cu alţi medici din 
străinătate şi se consulta cu oricine putea să-i 
dea o rezolvare pentru acest caz. 

Îmi părea ciudat să îl văd în costum, cu 
părul şaten pieptănat într-o parte şi un zâmbet 
timid în colţul gurii, asta aşa poate ca o reacţie la 
liniştea din clasă. 

― La piciorul drept poartă o proteză, 
astfel că nu va putea alerga cu voi, a continuat 
dirigu’. Până să se îmbolnăvească a învăţat la 
Şcoala nr. 102, dar elevii de acolo nu l-au mai 
acceptat. A venit aici pentru că voi sunteţi clasa a 
VIII-a B… suntem clasa a VIII-a B, spuse cu voce 
apăsată şi hotărâtă. 

― Şi pentru că te cunoaşte m-am gândit 
că ar fi bine sa stea cu tine în bancă, Ingrid! De 
acord? 

― Cu siguranță, am răspuns fără să 
clipesc, mirată şi eu de reacţia mea. 

Mihai s-a prins de mânerele căruciorului 
şi sprijinindu-se pe piciorul sănătos s-a ridicat, 
punând apoi în pământ şi celalalt picior cu 
proteza. Era înalt şi slab, mai înalt cu aproape un 
cap decât cei din clasa noastră. A păşit destul de 
sigur pe el în timp ce mama lui ducea căruciorul 
într-un colţ ca să nu deranjeze. 

S-a aşezat în bancă lângă mine, însă aşa 
nu-l puteam privi decât cu coada ochiului. Mama 
lui rămăsese în centrul atenţiei. A mai schimbat 
câteva cuvinte cu dirigu’, ne-a salutat pe toţi cu 
voce blândă şi a ieşit. 

Dirigu’ a început să ne prezinte date 
importante notate în agendă, dar eu mă uitam pe 
furiş la Mihai, curioasă să îi văd proteza de la 
picior. Probabil că „pe furiş” a însemnat cam 
insistent de vreme ce Mihai a întors capul către 

mine zâmbind şi a ridicat puţin pantalonul. Am 
privit destul de încurcată şi uimită că totul arăta 
aproape normal. 

― Şi cu acestea închei, dorindu-vă mult 
succes! Ştiu că pot fi mândru de voi! a spus 
dirigu’ în momentul în care soneria anunţa 
începutul pauzei. Următoarea oră sunteți liberi, 
aşa că aveţi grijă! 

Am răsuflat uşurată şi m-am ridicat din 
bancă. 

― E în regulă, poţi să mă întrebi orice! 
spuse Mihai uitându-se îngăduitor către mine. 

Nu am putut însă să o fac pentru că toți 
colegii s-au strâns în jurul lui. M-am depărtat 
încet ca să îi las şi pe ei să-l cunoască. Mihai a 
rezistat eroic avalanşei de întrebări din toate 
părţile, chiar îi făcea plăcere să răspundă. Nu 
cred că vreunul dintre noi era pregătit pentru o 
astfel de experiență, dar trebuie să recunosc că 
toţi au fost extrem de prietenoşi. Îl priveam de la 
distanță cum vorbeşte detaşat, cum glumeşte şi 
cât de mulţumit pare de atenţia pe care o 
primeşte şi nu prea înţelegeam cum cei de la 
Şcoala 102 nu l-au acceptat. 

― Ieşiţi şi voi afară? întrebă Alexandra în 
timp ce se îndrepta spre uşă. Prea absorbită de 
gândurile mele nici nu observasem că toţi au ieşit 
în curte să profite de ora liberă. 

― Nu, poate mai târziu, am răspuns 
stând sprijinită de catedră. 

― Du-te, a spus Mihai, sunt obişnuit să 
stau singur. 

― Şi eu la fel, am răspuns fără să 
gândesc prea mult. E cam multă gălăgie afară. 
Dar imediat în sinea mea am realizat că 
singurătatea lui nu prea seamănă cu a mea. 

A lui era impusă de un regim sever de 
tratamente şi operaţii cu care se obişnuise. 
Dorea să iasă afară. Voia să râdă, să plângă ca 
noi ceilalţi, să scrie mesaje prescurtate, să 
comenteze vreun film sau vreun model de 
maşină, să îşi facă planuri de vacanță şi să fie 
încrezător sau teribilist. Dar de cele mai multe ori 
era singur ştiind că boala îl poate învinge 
oricând. Se bucura chiar şi când cineva îşi 
arunca privirea pe geamul rezervei lui, căci o 
bună bucată de vreme a stat izolat. 

― Ştiu, vrei să mă întrebi cum am 
rezistat. Mi se pune des întrebarea asta, spuse 
Mihai după o perioadă de tăcere. 

― Într-un fel, da, am răspuns eu 
nesigură. 

― Vezi tu, eu nu cred că oamenii se 
schimbă în funcţie de ce şi cum trăiesc. Cred 
numai că îşi descoperă alte laturi ale fiinţei lor de 
care nu erau conştienţi. Putem face lucruri 
fantastice odată ce credem în puterea noastră. 
Pentru mine a fost o încercare şi nu ştiu cum se 
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va termina. Mă rog să pot face faţă la tot. Mi s-a 
spus că nu sunt dorit într-un loc, că am o 
influenţă negativă asupra celorlalţi copii. Poate 
aveau dreptate şi poate locul meu nu era acolo. 
Ca să prinzi rădăcini undeva trebuie să găseşti 
un pământ bun. 

Avea dreptate. Eram uimită că nu avea 
resentimente față de nimeni. Ascultându-l aveai 
impresia că lucrurile sunt simple, dar noi avem şi 
darul şi capacitatea să le complicăm. 

― Fără doar şi poate, am spus eu, 
generaţia noastră e etichetată drept superficială 
şi fără vreun ţel. Sunt cuvinte uşor de folosit de 
către oricine, mulţumit că a găsit o explicaţie. 
Superficialitatea şi profunzimea sunt moduri de 
viață. Tindem să apreciem frumuseţea fizică, să 
fim delăsători, să nu avem încredere în noi, iar 
multora le place să joace rolul de mediocru rebel. 
Asta până când ai parte de o provocare aşa cum 
ai avut tu. Atunci îţi alegi, nu-i aşa, locul şi modul 
în care te adaptezi. 

― Unii nu reuşesc, spuse Mihai, scoţând 
caietul pentru ora următoare. Şi atunci vor 
rămâne simpli spectatori sau vor fi indecişi cu ei 
înşişi şi aroganţi cu ceilalţi. 

Îşi sprijini palmele de bancă și se ridică cu 
greu. Am privit din nou piciorul cu proteză. Îşi 
ridică pantalonul spunând: 

― Nu-i mare scofală! A făcut câțiva paşi 
prin clasă să se dezmorţească. Privindu-l cum 

merge nici nu s-ar spune că ar avea vreo 
problemă, dar obosea repede. 

― Cel puţin acum eşti sănătos, am spus 
eu privindu-l în ochi în timp ce trecea pe lângă 
mine. 

― Nu se ştie pentru cât timp, a răspuns 
el. Am crezut că nu aud bine, apoi am simţit un 
fior rece pe şira spinării. M-am aşezat în bancă, 
incapabilă să mai scot un sunet sau să mă 
gândesc la ceva. Ca să nu dau impresia că nu 
ştiu ce să fac după un asemenea răspuns, mi-am 
aruncat privirea pe caietul lui. Pe copertă era 
scris în engleză KEEP GOING. 

― Este deviza mea, spuse el. Şi tu ar 
trebui să ţii cont de asta. Ajută! 

Da, am gândit în sinea mea, chiar am 
nevoie acum de ajutor. 

Abia am aşteptat să ajung acasă. Am 
deschis uşa şi fără să salut am întrebat abia 
stăpânindu-mă: 

― Mamă, e adevărat că Mihai o să 
moară? 

Mama a întors capul către mine. Înţelegea 
ce simt, doar ea semnase ca Mihai să se poată 
întoarce la şcoală. 

― Nu, răspunse mama străduindu-se să 
pară convingătoare, dar şi să mă protejeze. 
Probabil îşi va lua o vacanţă înaintea noastră, 
atâta tot. 
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MODELUL din spatele ECRANULUI 
 

„Există dascăli care îşi fac meseria indiferent de vreme, 
 de vremuri şi de generaţii, dascăli care ne încurajează, ne învaţă, ne ceartă,  

ne sprijină şi ne iartă, dascăli pentru care noi, adolescenţii,  
nu suntem doar nişte nume în catalog,  

ci suntem generaţia care scriem viitorul.” 
 
 

Cu ceva timp în urmă am citit în presă o 
întrebare destul de interesantă: Cum ar arăta 
lumea fără România? La început mi-a plăcut doar 
alăturarea cuvintelor „lume” şi „România”. Dar 
privind mai atent nu ştiu câți adolescenţi de vârsta 
mea s-au gândit la asta. Trebuie să recunosc că 
nici eu, dar odată ce am auzit-o, m-am gândit şi la 
reciproca acestei întrebări (cam ca reciproca 
teoremei lui Thales): Cum ar arăta România fără 
lumea din jur? Mai bine? 

Poate n-ar mai exista copii dezorientați, 
rămași în grija bunicilor, care, de multe ori pentru 
a rezolva problemele nepoţilor, pe care oricum nu 
le înțeleg, îi îndeamnă spre post şi rugăciune. Iar 
ei, copiii generaţiei de „căpşunari”, sunt fie rebeli 
şi curajoşi în a înfrunta lumea datorită celor 
câteva sute de euro primite de la părinți  lunar,  fie           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ignoranţi, cu gesturi şmechere, la modă, cu 
vorbire emancipată, hibridă, româno-engleză, şi 
cu blugi rupţi, dar de firmă. 

Mă întreb, aşa rupt le-o fi şi sufletul sau 
lucrul acesta ţine numai de fashion? Şi dacă mai 
adăugăm slipperii cu talpa împletită care vin în 
completarea blugilor rupţi, am făcut deja primul 
pas către „dincolo”, pentru că „aici” nu prea mai ai 
ce să faci. Ce fatalitate! E ca atunci când la şcoală 
am fost întrebaţi ce modele avem în viață, iar 
răspunsul majoritar a fost „mama şi tata”. 

Ne-am obişnuit să privim atât de aproape, 
încât nu cutezăm să credem că pot exista lucruri 
mari la un pas distanţă. Iar aceste lucruri mari nu 
pot încăpea în cei câțiva inchi ai unui ecran de 
telefon. 

Chiar şi aniversările riscă să se transforme 
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 într-o căutare febrilă pe internet de noutăţi, de 
„chestii tari” cu care să condimentăm fiecare clipă 
pe care o trăim: gene false, buze false, sprâncene 
false, toate cu instrucţiuni de folosire… o falsă 
iluzie a frumuseţii ridicată la rang de virtute. Şi 
dacă mai adăugăm multitudinea de prieteni falşi 
pe care ne-o oferă tehnologia de azi avem un 
tablou complet al unei existenţe într-o dimensiune 
falsă. 

Poate ochii ne-au obosit de atâta privit 
către obiectele mărunte sau către oamenii 
mărunți, încât atunci când ridicăm privirea nu mai 
distingem clar în jur. Ne trezim într-o lume a 
confuziei pe care nu încetăm să o perfecţionăm 
chiar prin atitudinea noastră. 

Curios lucru că într-un ecran mic noi 
părem cel mai adesea perfecţi, fără emoţii, fără 
sentimente, care oricum nu mai sunt la modă. Nu 
socializăm decât cu cei din lista noastră de 
contacte prin mesaje scrise în grabă. Şi atunci îmi 
vine în minte o altă întrebare: Cum pot părinții 
noştri să fie numiţi „cei mai tari” dacă nu-şi 
distrează copiii cu o tabletă pentru care au muncit 
probabil două luni? Păpuşile îşi pot schimba 
hăinuțele numaidecât, iar inamicii sunt cu 
siguranță învinşi. Se prea poate ca universul 
nostru să capete alte coordonate, alte repere şi 
alte modele. 

Deunăzi în faţa blocului meu a oprit un 
taxi. Şoferul a coborât şi a strigat: „Marine, ia-o 

mă tu, că eu n-o beau!” şi s-a grăbit să plece.    
M-am apropiat de geam să-l văd şi eu pe Marin. 
Era chiar vecinul meu ce meşterea la maşina lui 
albastră. Marin părea mulţumit şi împăcat. Am 
gândit atunci că dacă săracul Marin nu este un 
împătimit al internetului şi nu are prieteni virtuali, 
se tratează şi el cum poate ca să mai uite de 
probleme. Falsă distracție, căci mâine se întoarce 
în acelaşi loc, la maşina lui albastră. 

Asemeni lui Marin, vecinul meu, sunt 
destui. Preferă să-şi înfrunte singuri problemele 
ajutaţi probabil de câte un şofer de taxi, să le 
întoarcă pe toate părţile şi să nu găsească nicio 
rezolvare niciodată. Şi atunci, cum ar putea Marin, 
vecinul meu să înţeleagă şi să rezolve problemele 
unui adolescent cu blugii rupţi şi telefon de ultimă 
generaţie? Nu, nu e treaba lui, doar pentru asta 
există profesori şi există şcoală. 

Într-adevăr există dascăli care îşi fac 
meseria indiferent de vreme, de vremuri şi de 
generaţii, dascăli care ne încurajează, ne învaţă, 
ne ceartă, ne sprijină şi ne iartă, dascăli pentru 
care noi, adolescenţii, nu suntem doar nişte nume 
în catalog, ci suntem generaţia care scriem 
viitorul. 

Trebuie numai să avem curaj să ne 
ridicăm privirea din ecranele înguste. Vom vedea 
că există modele chiar foarte aproape de noi. 
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Cum  

am început ieri 

să trăiesc în viitor 
 

Trecutul înseamnă întotdeauna cea mai frumoasă poveste, iar viitorul nu 
poate începe decât odată cu el... 

 

 
 

 
azele soarelui la asfinţit abia 
răzbăteau prin norul de praf ridicat 
de maşinile ce treceau în viteză pe 
şosea. Nu mai plouase de ceva 

vreme şi era o căldură înăbușitoare. Cu toate 
acestea îmi simţeam picioarele reci, atât de 
reci încât mă miram că mai pot merge.  

Mă grăbeam, trebuia să ajung acasă la 
madame Matilde, ruda mai îndepărtată a 
bunicii mele. Trotuarele erau pline de lume 
ieşită la plimbare, aşa că am scurtat drumul 
prin parc, pe lângă lac. Adierea blândă a 
vântului ce aducea dinspre apă un miros de 
nămol încins m-a făcut aproape să alerg. 
Trebuia să ajung la timp, căci madame 
Matilde, doamnă de modă veche, care peste 
doi ani avea să împlinească un secol de viață, 
era tare pretenţioasă. Mă număr printre puţinii 
oameni care îi mai trec pragul.  

În ciuda vârstei este aproape la fel de 
vioaie ca în tinerețe. Trăsăturile frumoase din 
trecut nu i s-au şters de pe chip, iar bastonul 
cu mâner de sidef pe care îl poartă tot timpul 
cu ea e numai aşa, nu cumva să ameţească. 
Mulţi o consideră rece şi distantă, însă eu am 
îndrăgit-o din momentul în care mi-a atras 
atenţia că nu există bătrâneţe, ci numai un 
moment din viaţă cu ceva mai multe amintiri. Şi 
într-adevăr are tare multe de povestit.  

Am ajuns în sfârşit în faţa porţii lui 
madame Matilde. M-am uitat la ceasul de la 
mână cu mare atenţie de teamă să nu întârzii. 

R 
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Mai aveam un sfert de oră aşa că puteam să-mi 
trag sufletul şi să-mi verific mesajele, apoi să 
închid telefonul, căci madame Matilde ura toate 
lucrurile moderne. Abia acceptase un televizor, şi 
asta doar ca să mai vadă cum evoluează lumea. 
Prefera să citească sau să recitească volume din 
biblioteca impresionantă pe care o avea, să 
picteze şi să mai facă analize critice asupra 
vreunui roman. La pianul din salon cânta mai rar, 
pentru că artrita îi cam înţepenise degetele, iar 
dacă un lucru nu era perfect făcut nu avea rost 
să-l mai faci.  

Mi-a deschis Ioana, o nepoată care locuia 
cu ea de când bărbatul ei, Lică, o lăsase pentru 
Milica, mai tânără şi mai veselă decât ea. După 
cât era de tăcută şi ursuză ai fi zis că Ioana se 
apropie de o sută de ani.  

Am salutat-o şi am întrebat-o ce face, dar 
n-am mai aşteptat răspunsul pentru că oricum 
nu-l primeam. Am deschis uşa salonului şi am 
căutat-o cu privirea pe madame Matilde, dar am 
văzut-o întâi pe Lisa, pisica birmaneză întinsă pe 
o pernă de catifea verde cu ciucuri aurii. Stătea 
nemişcată şi tăcută de parcă era copia fidelă a 
Ioanei.  

Am făcut câţiva paşi în interiorul camerei, 
când am auzit-o pe madame Matilde în spatele 
meu salutându-mă cu o voce vioaie. Răcoarea 
din casă m-a înviorat şi pe mine aşa că am fost 
mai vorbăreaţă decât de obicei. Am salutat-o, am 
întrebat-o de sănătate şi de stadiul tabloului la 
care lucra ultima dată când ne-am văzut.  

— Lasă-l încolo! Pe căldura asta nici 
vopselele nu se mai amestecă bine. Poate mai 
pe la toamnă… 

— Hai să vezi ceva ce nu ţi-am arătat 
până acum! spuse ea arătând cu bastonul cu 
mâner de sidef spre colţul 
camerei.  

Ne-am aşezat în 
jurul unei mese rotunde pe 
care se găsea o cantitate 
considerabilă de ziare. Erau 
ziare vechi cu foile 
îngălbenite dar foarte bine 
păstrate.  

— Aici sunt 
începuturile mele, spuse 
madame Matilde, punând 
palma desfăcută peste 
teancul de ziare. Traduceri, 
poezii, recenzii, picturi şi 
întâlniri cu oamenii de 
seamă ai vremii, toată 
tinereţea mea… adăugă ea, 
plină de nostalgie.  

— Dar eu credeam 
că aţi avut o tinereţe liniştită 

şi frumoasă, am spus eu cu gândul la ce auzisem 
de pe la neamuri, căci acasă nu prea discutam 
asta.  

Ştiam că soţul ei plecase să cumpere o 
casă prin Viena şi nu se mai întorsese. 
Rămăsese singură şi toată viaţa s-a ocupat de 
traduceri de manuale franceze pentru şcolile 
noastre. A predat analiză literară la facultate ca 
mai apoi, când s-a schimbat regimul, să predea 
canto şi ritmică la conservator. De ce îi venea să 
cânte n-am înţeles niciodată, poate de 
singurătate.  

— Toată viaţa mea a fost frumoasă, 
liniştită nu prea, a venit răspunsul lui madame 
Matilde aproape instantaneu, fapt ce m-a mirat. 
Nu prea obişnuia să povestească despre ea. Sau 
poate încerca să-mi răspundă într-un fel la ultima 
discuţie pe care am avut-o. Atunci eu i-am 
prezentat fiecare materie pe care o învățam la 
şcoală, cu sute de noţiuni care trebuiau 
memorate, cu probleme complicate de geometrie 
şi reţele mobile la tehnologie.  

M-a privit cu blândeţe de după ochelari, 
ceea ce se întâmpla foarte rar, şi cu un zâmbet în 
colţul gurii mi-a spus: 

— Din câte povesteşti nu găsesc ceva 
diferit față de elevii de acum patruzeci de ani. Dar 
nu am cum să fac comparaţii şi să spun că unii 
sunt mai buni decât alţii pentru că una din 
învățăturile principale pe care le-am primit a fost 
aceea de a nu face discriminări. Fiecare 
generaţie are ceva frumos, unic. Lipsuri au fost 
mereu, dar voi, cei de azi, parcă judecaţi prea 
uşor şi vă acceptaţi unul pe altul prea greu. 
Ascundeţi în spatele ecranelor de ultimă 
generaţie tot ce aveți mai frumos: inocenţa, 
dorinţa de cunoaştere şi învăţătură, prietenia.  
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Degeaba am încercat să o conving că i-ar 

fi util un calculator, ar fi scris mai repede şi mai 
uşor lucrările la care trudeşte şi jumătate de an. 
Cu niciun chip nu s-ar apropia de vreun telefon, 
darămite de un laptop.  

— Am aici colecţia „Universul Literar” de 
acum aproape jumătate de secol, a adăugat 
madame Matilde punând din nou palma peste 
teancul de ziare de pe masă. Discuţii cu oameni 
care m-au admirat şi sprijinit, cu foşti elevi... 
continuă ea, întinzându-mi un număr luat la 
întâmplare.  

L-am luat cu grijă ştiind că e o parte din 
viaţa ei. Am început să-l răsfoiesc. Pe margini 
erau notiţe scrise cu creionul, titluri subliniate şi 
un proverb care mi-a atras atenţia pe pagina a 
doua, „Bogatul se scarpină şi săracul socoteşte 
că caută să-i dea”. Se mai aflau cronici, 
fragmente de roman, picturi, multe dintre ele 
semnate Matilde I. Erau şi reclame la pălării şi la 
cabinete medicale „în dosul Teatrului Naţional”, 
concursuri cu premii şi tragerea la sorţi pentru un 
„dormitor modern de bronz” şi un „mare tablou în 
ulei pictat de d. maior Săulescu”.  

Un alt număr prezenta „Reportagiul 
modern”, alte articole semnate Matilde I., diverse 
poveşti şi povestiri orientale, „Împăratul şi 
Lăcustele”. Iată şi un articol interesant: la rubrica 
„Ruptură” se preciza: Marta 27 de ani şi 
Alexandru 32 de ani, sigur era despre divorţuri. 
Am zâmbit şi mi-am ridicat ochii către madame 
Matilde, care mă urmărea atentă din fotoliu. Se 
aşezase comod şi aştepta probabil o reacţie din 
partea mea. N-am spus nimic şi am continuat să 
răsfoiesc ziarele. Curios lucru căci ziarele de 
atunci nu difereau cu mult faţă de cele de astăzi.  

Aproape că nu era număr de ziar în care 
madame Matilde să nu publice ceva.  

— Madame Matilde, dar cum aţi ajuns să 
scrieţi poezii şi romane, cronici la diferite 
evenimente, să publicaţi dialoguri cu cei mai de 
seamă scriitori, să predaţi canto şi limbi străine şi 
să călătoriţi peste tot? am întrebat eu aproape 
fără să respir, de teamă că o pauză în vorbire  
mi-ar fi tăiat elanul de a-i pune o asemenea 
întrebare.  

— Speram să mă întrebi asta! îmi 
răspunse cu un zâmbet binevoitor. Apoi, 
redevenind serioasă şi sobră, spuse: 

— Eram în clasa a doua de liceu, 
echivalentul clasei în care eşti tu acum la 
gimnaziu. Casa aceasta, şi ridică palma în aer ca 
să-i descrie mărimea, era plină de viaţă. Aici 
locuiam împreună cu mama, tata, oameni care 
făceau diverse treburi şi două guvernante: una 
belgiană care cânta dumnezeieşte şi una 

nemţoaică, foarte exigentă, dar pe care reuşeam 
să o păcălesc de fiecare dată. Aproape 
ajunsesem să mă gândesc în fiecare zi ce farse  
să îi mai fac, căci de, fiind singurul copil, eram 
destul de răzgâiată. Fraulein, aşa îi spuneam eu, 
era înaltă şi uscată ca un fir de iarbă toamna, cu 
un nas ascuţit şi coroiat. Purta întotdeauna o 
fustă lungă, cloş, de culoare neagră, ce o făcea 
să pară şi mai slabă. Părul îi era bogat şi îl purta 
mereu prins într-un coc ce părea imens în 
comparaţie cu faţa palidă şi îngustă.  

Ca să nu mai exersăm la pian, câteodată 
îmi înmuiam palmele în cerneală albastră şi 
lăsam amprente pe partituri. Văzând asemenea 
grozăvie, Fraulein ţuguia buzele şi mărea ochii 
de după ochelarii rotunzi, încât ajungeau să pară 
de mărimea cocului de la spate. Mi se părea tare 
caraghioasă şi râdeam pe săturate. Dar niciodată 
nu m-a pedepsit, iar seara, după ce eu 
adormeam, ea copia partiturile ca să putem cânta 
a doua zi. Era de părere că unui copil trebuie   
să-i arăţi valoarea lucrurilor, nu să-l pedepseşti. 
Şi asta şi făcea atunci când ne întorceam de la 
vreun concert. Avea grijă să-mi arate că operele 
lui Mozart sau Bach nu vor avea de suferit pentru 
că eu mânjeam partiturile. Avea dreptate, eu 
eram cea care aveam de pierdut.  

— Dar ceea ce m-a determinat să caut să 
cunosc şi să înţeleg valoarea lucrurilor a fost o 
întâmplare legată de prietena mea cea mai bună, 
Greta Zernoveanu, fiica unui cunoscut judecător 
şi a unei soprane. Greta era şi mai haioasă şi mai 
alintată decât mine. Învăţa atâta cât să-i spună 
maică-sa „Bravo” şi apoi nu prea îi mai păsa. Ca 
să aibă companie dar şi cu cine se întrece la 
învăţătură, tatăl ei a adus să locuiască în odăile 
din spate o fată tare bună la şcoală, Maria Badiu, 
fiica unui fierar şi a unei învăţătoare. Greta avea 
profesori care veneau acasă să îi predea, Maria 
în schimb învăţa la şcoala publică. Aşa puteau să 
se întreacă în cunoştinţe, ba chiar Maria de multe 
ori o învăţa pe Greta sau o ajuta la teme.  

Într-una din zile am vizitat-o pe Greta. Nu 
terminase lecția de franceză, aşa că a trebuit să 
aştept puţin. Prin uşa întredeschisă se auzea 
glasul profesorului şi Greta repetând după el. 
Surpriza cea mare a fost să o văd şi pe Maria 
ghemuită jos lângă uşă, cu caietul pe genunchi, 
repetând şi ea în şoaptă. Pentru că nu putea 
participa la lecţiile Gretei, căci aşa era 
înţelegerea, Maria trăgea cu urechea să înveţe 
ceva ce nu studia la şcoală. Dar ce m-a mirat şi 
mai tare a fost că Maria vorbea franceza mult mai 
bine decât Greta. Peste ani a ajuns 
colaboratoarea mea la Paris, dar şi o prietenă 
deosebită.  
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Înţelesesem 
aşadar cum ajunsese 
madame Matilde atât de 
cunoscută şi apreciată: 
a căutat întotdeauna să 
dea valoare fiecărui 
lucru pe care l-a făcut şi 
a căutat oamenii 
valoroşi asemenea 
Mariei. Astfel mi-am 
putut explica şi cum 
madame Matilde ştia 
atâtea despre generația 
noastră. Oare petele de 
cerneală de pe partituri 
nu sunt asemenea unui 
chiul de la şcoală pentru 
un film la mall? 

— Uite, acolo, pe 
dulap sunt câteva 
numere din ziarul 
„Universul Ilustrat” care 
prezintă picturile mele. 
Îmi pare rău că îmi 
lipsesc câteva numere, 
poate cele mai 
importante, cele cu 
expoziţia de la Viena şi 
cea din Florenţa, 
împreună cu aprecierile 
criticilor de artă.  

Am întors capul 
instinctiv către dulapul 
arătat de către madame 
Matilde, la timp ca să observ licărul telefonului 
din buzunar, care mă atenționa că trebuie să 
plec. L-am închis repede să nu-l observe 
madame Matilde, care considera Internetul o 
socializare anonimă şi fără rost, asemuind 
mesajele cu cele scrijelite pe garduri înainte de 
apariția telefonului.  

Mi-am cerut scuze că trebuie să plec şi 
am rugat-o pe madame Matilde să mă primească 
şi săptămâna viitoare, pentru că atât de multe 
amintiri nu pot fi spuse în câteva ore.  

În timp ce mă pregăteam de plecare, am 
căutat încă o dată cu mâna în buzunar telefonul.  

— Madame Matilde, ştiu că nu vă place, 
dar pe Internet avem toate şansele să găsim 
colecţia întreagă a ziarului „Universul Ilustrat”, iar 
numerelor care vă lipsesc le putem face o copie, 
am spus eu mulțumită că găsisem o rezolvare 
pentru regretul său şi o întrebuinţare rezonabilă a 
noilor tehnologii.  

Câteva secunde a părut că se gândeşte, 
dar cum nu am primit nici un răspuns, mi-am luat 
rămas bun şi m-am îndreptat către uşă. Pusesem 

mâna pe clanţă când am auzit-o pe madame 
Matilde spunând: 

 — Şi unde spuneai că găsim colecţia 
ziarului, pe Internet? 

Mi se părea că nu aud bine. Madame 
Matilde, atât de pornită împotriva ecranelor 
digitale, întreba de Internet? 

M-am întors, am scos telefonul şi am 
tastat numele ziarului.  

Hotărât lucru, amândouă mai aveam 
multe lucruri să ne spunem. Cu toţii ne dorim 
perfecţiunea, însă de multe ori nici nu ne dăm 
seama că prin înțelegere şi învățare suntem atât 
de aproape de ea.  

Trecutul înseamnă întotdeauna cea mai 
frumoasă poveste, iar viitorul nu poate începe 
decât odată cu el... 
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Făcu un pas înapoi şi se mai privi 
încă o dată în oglindă. Îşi aranjă din nou 
gulerul, îşi netezi părul, îşi cercetă 
vopseaua de pe mâini şi faţă, să fie 
impecabilă, se îndreptă de spate şi 
rămase câteva secunde nemişcat aşa ca 
o statuie, căci asta avea să fie azi: o 
statuie. 

DOAR  
UN  
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În urmă cu vreo doi ani, când îşi 
comandase costumul, ar fi vrut să fie Omul de 
Tinichea, dar numai a tinichea nu arăta, aşa că 
s-a gândit să fie statuie. Şi a avut mare succes. 
Mergea de obicei pe străzile aglomerate din 
oraş şi stătea nemişcat minute în şir. Trecătorii 
veneau să se fotografieze cu statuia vie şi îi 
lăsau câte un bănuţ în cutia de tablă pictată de 
lângă el. O găsise mai demult în pod printre 
celelalte vechituri, iar trifoiul cu patru foi de pe 
capac l-a făcut să creadă că îi va aduce noroc şi 
chiar aşa a fost; de atunci n-a mai plecat nicăieri 
fără ea.  

Fusese şoarece, căţel pentru copiii 
bolnavi din spital, hamburger pentru un 
restaurant, roşie pentru o pizzerie, iepuraş, 
pisică şi câte şi mai câte. Mai uşor îi era să 
spună ce nu a fost. Nu se plictisea niciodată, 
căci lumea lui era întotdeauna alta. Râdea şi 
imita pe oricine şi îi era bine aşa.  

Îşi apropie faţa de oglindă să se 
cerceteze mai atent. Ridurile din jurul ochilor 
începeau să se adâncească, iar părul grizonat 
necesita îngrijire specială. De la o vreme nu se 
simţea în apele lui. Îi lipsea ceva şi nu ştia să 
spună ce. Se uită încă o dată cu mare atenţie ca 
şi cum răspunsul s-ar fi aflat în imaginea sa din 
oglindă, dar, dezamăgit, se întoarse către uşă şi 
ieşi.  

Traversase deja strada când se opri 
brusc. Uitase de Majestate. Nu prea îi cădea 
bine să se întoarcă din drum, dar trebuia. Nu îl 
putea lăsa nemâncat până spre dimineaţă, 
atunci când se întorcea de obicei acasă.  

Majestatea încă dormea pe fotoliul verde 
din sufragerie. Îi privi atent botul alungit, lăbuţele 
groase şi coada stufoasă. „Oricum ar sta, tot 
simpatic e!” gândi el. „A câta generaţie foloseşte 
fotoliul verde?” continuă să gândească. „A patra, 
a cincea…” căci şi motanul, adică Majestatea, 
era socotit reprezentantul unei generaţii. Îl 
numise regele felinelor după privirea rece şi 
pătrunzătoare de care avea parte oricine îl 
deranja cu ceva.  

― Majestate, papi? îl întrebă cu un 
zâmbet în colţul gurii întinzându-i farfurioara cu 
sosul lui preferat, căci văzuse că Majestatea 
deschidea leneş un ochi şi îşi întindea o lăbuță.  

Nu mai aşteptă vreun răspuns. Privi cu 
admiraţie încă o dată motanul şi se grăbi să 
plece.  

Afară se simţea un vânticel călduţ, semn 
că vara nu se lăsa dusă aşa uşor. „Poate se 
apropie toamna, de aceea nu mai am putere”, îi 
trecu prin minte în timp ce traversa strada. Se 
îndrepta către Podul Victorian de pe râul Arcos 
ce străbătea oraşul de la un capăt la celălalt. De 
o parte şi de alta a râului, pe toată lungimea lui, 

se aflau alei pietruite, mult înălţate faţă de 
nivelul apei, luminate feeric de felinare negre din 
fier forjat, delimitând astfel oraşul vechi de cel 
nou.  

De multe ori privea clădirile verzui din 
sticlă ce se înălţau pe celalalt mal. Acolo viaţa 
avea parcă o altă dimensiune şi un alt ritm. Totul 
era intens, frumos, colorat, superficial şi agitat, 
cu multe reclame luminoase. Poate de aici i se 
trăgea oboseala, de la zecile de personaje pe 
care le interpretase de-a lungul vremii în partea 
aceasta de lume. De la un timp, însă, evita să 
mai treacă pe acolo, cu toate că era chemat 
aproape în fiecare zi. Avea nevoie de linişte să 
se gândească la ale lui.  

Ajunsese în dreptul pontonului de pe râu, 
acolo unde opreau vaporaşele. Mai merse puţin 
şi coborî treptele de piatră până pe malul îngust 
al apei, acolo de unde începea digul. Acesta era 
de fapt un zid lat aproape cât două alei ce 
ajungea până la jumătatea râului. Fusese ridicat 
în acel loc să mai domolească vârtejurile de apă 
ce se formau din cauza curenţilor. În zilele 
călduroase, în ciuda pericolului, tinerii obişnuiau 
să exerseze, de pe dig, săriturile în apă.  

Îi plăcea să vină aici să privească 
rotocoalele de apă din ce în ce mai adânci ce se 
formau lângă dig atunci când apa era mai rece. 
Le studia atent, de parcă voia să desluşească 
ce se află înăuntrul lor.  

Astăzi era linişte, aşa că hotărî să 
rămână pe dig, să se odihnească puţin. Pe pod 
avea să meargă mai târziu, doar costumul lui se 
distingea mai bine în lumina felinarelor.  

Se așeză încet pe marginea digului, 
lăsându-şi picioarele să atârne în gol. „Hm, chiar 
sunt caraghios”, gândi el, privindu-şi ghetele 
aurii. „Avea dreptate mătuşa Galina“. Chiar ieri îl 
sunase să vadă dacă nu cumva îi venise mintea 
la cap. E aproape bătrân şi nu are niciun rost. 
Nu face decât să imite pe unul şi pe altul şi să 
strângă bănuţi într-o cutie de tablă. Toţi din 
familie făcuseră şcoală, unii chiar aveau funcţii 
importante, numai el se maimuţărea în fiecare 
zi. De mic îi plăcuse să se retragă într-o lume a 
lui. Nu găsea rostul meselor de Ziua Mamei sau 
de Ziua Recunoştinţei, când toate rudele strânse 
laolaltă îşi lăudau odraslele şi mâncau şi beau 
cât pentru o săptămână. Fusese şi el lăudat, în 
special de mama lui, la început pentru desenele 
de la grădiniță, apoi pentru notele de la şcoală, 
pentru concursurile la care, de voie, de nevoie, 
trebuia să meargă, şi pentru facultatea pe care 
tot mama lui o alesese pentru el. Nici nu-i 
plăcea, nici nu-i displăcea să fie contabil. 
Muncise şi pentru asta câțiva ani buni, dar parcă 
tot mai mult îi plăcea să deseneze, de la 
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animale şi piraţi până la case impozante pline 
de ornamente.  

Era un chin pentru el să fie drăguţ cu toţi 
verii care veneau întruna pe la ei, să 
sărbătorească. În afară de Emilian, toţi râdeau, 
ba de pantalonii lui întotdeauna călcaţi ca pentru 
paradă, ba de tunsoarea cam prea matură 
pentru vârsta lui. Le plăcea să-i amestece 
creioanele, care erau aranjate într-un anumit fel, 
şi să-i mai mâzgălească una-alta prin caiete. 
Suportase totul de dragul maică-sii, care ţinea la 
toţi din familie, asta până când Armin, băiatul 
mătuşii Galina, i-a omorât melcul pe care îl 
creştea de aproape un an. Atunci n-a mai 
rezistat şi le-a spus tuturor tot ce avea pe suflet. 
I-a trebuit ceva curaj, dar Mogu, melcul, trebuia 
răzbunat. Şi aşa a scăpat de mesele 
plictisitoare, în ciuda protestelor mamei, care nu 
suporta să fie contrazisă.  

Fără voie, cu gândul la acele vremuri, 
începuse să-şi legene nervos picioarele. Nu se 
oprise nici când îşi dăduse seama de asta, mai 
degrabă rămase uimit de cât de limpede era 
apa, la fel de limpede ca atunci când obişnuia 
să vină aici, cu bunicul lui, singurul care nu l-a 
judecat niciodată şi singurul pe care l-a iubit cu 
toată fiinţa lui. De fiecare dată bunicul căuta să-i 
facă pe plac, stând cu el ore în şir pe dig, 
ascultându-i poveştile la început copilăreşti, apoi 
din ce în ce mai serioase. Nu l-a certat niciodată 
pentru nimic şi nici nu a ridicat tonul vreodată la 
el. Parcă ieri erau amândoi în curtea Anastasiei 
Iorga, o nepoată îndepărtată a bunicului. 
Merseseră împreună să strângă nucile din curte, 
căci era singură de când Dimitri, soţul ei, 
murise, iar ea nu se mai putea descurca cu 
treburile casei cu două etaje şi cofetărie la 
parter.  

Strânsese şi el cam vreo două coşuri, 
apoi se plictisise. La doisprezece ani nu prea 
poţi sta mult într-un loc aşa că începuse să 
cerceteze fiecare colţ de grădină. Sub o tufă 
zărise ceva mişcare şi se apropiase, să vadă ce 
era. Deodată țâșnise un pui de pasăre cu aripile 
deschise şi gâtul întins, scoțând nişte sunete 
ascuţite. Se chinuia să-şi ia zborul, dar era prea 
mic pentru asta. Vrând cu orice preț să prindă 
puiul de pasăre, începuse să alerge după el 
până când, din neatenţie, l-a călcat. Puiul încă 
îşi mişca aripile, iar el îl privea înmărmurit. Îi 
îngheţase inima în piept şi nici nu mai ştia cum 
să respire asemeni puiului călcat de el. S-a 
aplecat şi l-a luat în mână. Ochii îi erau plini de 
lacrimi şi se ruga pentru o minune.  

― Lasă-l, tată, jos, să nu moară în mâna 
ta! se auzise vocea bunicului care îl urmărise cu 
privirea tot timpul. S-a întors cu puiul tremurând 
în palmă către bunic. Era disperat şi ar fi dat 

orice să nu se fi întâmplat asta. Bunicul l-a privit 
blând şi calm ca de obicei şi i-a făcut semn 
închizând ochii, încuviinţând ceea ce îi spusese 
mai devreme. El a privit încă o dată puiul cu 
aripile întinse în palma lui, s-a întors şi l-a 
aşezat în tufişul în care îl găsise. Apoi a urmat 
liniştea, o linişte atât de adâncă încât avea 
impresia că îl doare. Şi îl durea sufletul.  

Linişte era şi acum. Pe ponton nu mai 
era nimeni, numai sus, pe aleea de pe mal, 
începuse să iasă oameni la plimbare.  

Îşi întinse picioarele şi privi oglindirea 
ghetelor lui pe luciul apei. Întinse şi mâinile şi le 
studie atent. Încă mai purta verigheta, cu toate 
că se despărţise de mult de Irina. La început îi 
plăcuse, cu toate că mama lui le aranjase 
căsătoria. Irina era de o veselie debordantă şi 
cucerea pe toată lumea cu zâmbetul ei 
fermecător. Mult timp s-a străduit să ţină pasul 
cu ea, dar a trebuit să se recunoască învins. El 
s-a întors la cifrele lui, la sutele de monede pe 
care le aranja altfel atunci când voia să schimbe 
ceva la el şi nu ştia cum să o facă. Ea şi-a 
continuat existenţa la fel de veselă până când, 
într-o zi, i-a spus, pe un ton grav: „Eu plec!”. Şi a 
plecat.  

 Aşa şi el trebuia să plece de pe 
marginea digului să fie statuie pentru trecători. 
Avea nevoie să fie înconjurat de oameni ca să 
simtă că trăieşte aşa cum avea nevoie şi de cei 
câţiva bănuți pe care îi strângea în fiecare zi, 
căci renunţase să mai ţină socoteli pentru alţii 
de când rămăsese singur.  

Se sprijini cu o mână de zid, se ridică în 
picioare – şi plecă. Îşi potrivi din mers cutia de 
tablă în buzunar, îşi îndreptă spatele şi îşi 
întinse costumul auriu. Nici nu-şi dădu seama 
când se apropiară de el doi băieți care păreau 
că se ceartă. Trecură pe lângă el gesticulând. 
„Bine că se au unul pe celalalt, se împacă ei!” 
gândi el, în timp ce îşi netezea mânecile 
costumului. Un zgomot ca de săritură în apă îl 
făcu să încetinească. Luciul lin al apei forma 
acum valuri destul de mari.  

 „Sunt tineri, mai au energie acum la 
început de toamnă!” gândi el şi dădu să plece, 
dar brusc realiză că ceva nu e în regulă. În urma 
lui se auzi un strigăt înfundat şi un zgomot ca de 
bătaie de aripi în apă. O clipă îi stătu inima în 
loc: se concentra să-şi dea seama ce se 
întâmpla, apoi, instinctiv, se întoarse pe călcâie 
şi alergă până la capătul digului. De acolo cel 
mai înalt dintre băieţi privea disperat în jur. 
Prietenul lui se zbătea în apă, chinuindu-se să 
rămână la suprafaţă.  

― Nu ştiu să înot! striga băiatul înalt, 
ţinând pumnii strânși şi implorând ajutor. Nu ştiu 
să înot, repeta el obsesiv… nu ştiu!  
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N-a mai stat pe gânduri. A scos cutia de 

tablă din buzunar, a aruncat ghetele aurii din 
picioare şi a sărit în apă. Parcă totul se derula 
cu încetinitorul şi pentru fiecare mişcare pe care 
o făcea trebuia să depună un efort imens. Avea 
senzaţia că nici mâinile şi nici picioarele nu-l mai 
ascultă şi că-i va lua o veşnicie până să ajungă 
la băiatul din apă. Abia când a simțit o mână 
cum i se încleştează de guler a realizat că a 
ajuns la el.  

― Gata, te-am prins, eşti bine acum, 
gata! încercă el să-l liniştească pe băiatul care 
respira aproape necontrolat şi tremura de frică. 
Îl ţinu aşa în braţe preţ de câteva clipe, simţind 
cum teama începe, încet, încet, să-l părăsească 
pe băiat. 

― Gata, spuse din nou, prinzând şi 
cealaltă mână a băiatului şi punându-şi-o în jurul 
gâtului.  

― Acum ne întoarcem! îi spuse băiatului, 
ca nu cumva să se sperie din nou, pentru că 
trebuia să-l ia pe după umeri, să poată înota 
spre dig.  

Îl ţinea destul de strâns şi i se părea 
ciudat. „Ar fi putut fi copilul meu” îi străfulgeră 
prin minte, în timp ce se chinuia să înainteze, 
folosindu-şi mai mult picioarele. Se opri o clipă 
să-l salte pe copil şi să-l prindă mai bine. Abia 
atunci îi observă ochii de un albastru ireal, care 
îl priveau fără să mai trădeze vreo emoţie.  

― Eşti bine, ajungem acum! îi spuse 
băiatului. Îl depărtă puţin de el pentru a-l privi 
mai atent, luă apă în palmă şi-l şterse pe 
jumătate de faţă, căci vopseaua lui aurie îl 
murdărise pe băiat. Acesta nu se împotrivi 
deloc. Se comporta ca puiul care a vrut să-şi ia 
zborul fără să înveţe cum să o facă, iar acum, 
vinovat şi obosit, nu mai putea să aibă vreo 
reacţie.  

Se simţea sfârşit când ajunse la dig cu 
băiatul în braţe. Cu toata forţa îl împinse în sus, 
pentru ca prietenul lui să-l prindă. Băieții se 
îmbrătișară şi rămaseră aşa ceva timp. Erau 
fericiţi.  

― E fratele meu, Mihai, spuse băiatul 
mai înalt, întinzându-i şi lui mâna să iasă din 
apă. Eu sunt Paul. A fost o greşeală, n-am vrut 
să se ajungă aici. Nu ştiu cum aş putea să vă 
mulţumesc, continuă ceva mai liniştit.  

― Şi eu vă mulţumesc, abia îngână 
Mihai, străduindu-se să-şi stăpânească emoţiile.  

Nu se ştie dacă pe faţă avea lacrimi sau 
erau doar stropi de apă, dar zâmbi când, 
scoţând mâna din buzunarul vestei ude, văzu că 
încă mai are cruciuliţa galbenă pe care o găsise 
săptămâna trecută. Lui i-a purtat noroc, 
scoţându-i în cale statuia mişcătoare care astăzi 
îi salvase viaţa.  

― Aş vrea sa vi-o dăruiesc! spuse Mihai 
luându-i mâna şi strecurându-i în palmă 
cruciuliţa galbenă. Va rog să o primiţi, insistă 
Mihai înainte ca el să poată spune ceva.  

Mihai se întoarse spre Paul cu hainele 
încă şiroind de apă, își ridică braţul aşa încât  
să-l poată lua de gât, şi plecară amândoi. 

Îi privea cu admiraţie în timp ce se 
depărtau. Era ciudat că în urmă cu puţin timp 
când îi văzuse certându-se nu-i inspiraseră 
nimic. Erau asemeni sutelor de trecători dintre 
care unii îl priveau, alţii îl salutau iar alţii îl 
fotografiau. Avea şi el un mic rol în distracţia lor, 
dar de această dată rolul a însemnat viaţa lui 
Mihai. Abia acum realiza binele făcut pentru 
care primise şi un dar. Studie atent cruciuliţa din 
palmă. Cu siguranţa era cel mai frumos cadou 
primit până atunci. Cu cât o privea mai mult cu 
atât simţea că prinde aripi. Era mulţumit şi fericit 
că făcuse ce trebuia. Era timpul să nu mai ia în 
seamă unchii, verii şi mătuşile care oricum îl 
criticau pentru orice. Simţea că acolo sus cineva 
îl iubeşte, ştia el prea bine cine iar asta îi dădea 
un curaj teribil. Ar fi vrut să spună cuiva apropiat 
lucrul acesta, dar Majestatea nu l-ar fi înţeles. 
„Sigur îmi voi găsi pe cineva, aşa, după sufletul 
meu” gândi el, încrezător, în timp ce punea 
cruciuliţa în cutia de tablă.  

Îşi stoarse de apă atât cât putu haina şi 
pantalonii şi îşi îndesă cutia în buzunar. Îşi trecu 
apoi mâinile prin păr şi simţi ceva alunecos. Era 
vopseaua aurie sau ce mai rămăsese din ea. 
Nu-și putea vedea chipul, dar ştia că trebuie să 
ajungă acasă. 

Îşi mai aranjă cât de cât costumul auriu 
şi dădu să-şi încalţe ghetele, când văzu în faţa 
lui, pe dig, o mamă extrem de elegant 
îmbrăcată, cu fetiţa ei de mână. Părul ondulat şi 
blond îi dădea copilului un aer angelic. Aceasta 
o trăgea pe mamă de mână şi, arătând cu 
degetul către el, strigă:  

― Acolo! Acolo! Mama se uită curioasă 
la el ca şi când abia atunci îl observase şi 
întorcând capul spre fetiţă o întrebă pe un ton 
hotărât: 

― Ce vrei să vezi? E doar un mim! Apoi 
se întoarse brusc trăgând copila după ea. 

„Aşa o fi, sunt doar un mim!” își spuse el 
în gând în timp ce se îndrepta spre alee. „Doar 
un mim”, îi răsunau în urechi vorbele mamei. 
Începea să se îndoiască de încrederea pe care 
puţin mai devreme o căpătase în el. Nu mai 
avea nici aşa mult curaj şi începea să simtă 
oboseala din ce în ce mai tare.  

Cu hainele ude şi vopseaua ştearsă de 
pe mâini şi de pe faţă nu mai putea merge pe 
podul Victorian. Trebuia să ocolească Piața 
Tillery  şi   bulevardul  Albeniz  ca  să  ajungă  în  
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capătul străzii unde locuia. Era mai mult de 
mers, nu mai fusese de câţiva ani prin cartierul 
Samara, dar numai aşa putea evita privirile 
iscoditoare şi pline de respingere ale oamenilor. 
Acum semăna mai degrabă cu un om al străzii 
murdar şi înfometat, decât cu un mim. 

Ajuns în capătul aleii traversă în fugă 
mica piaţă de peşte şi intră pe un gang cu 
tavanul boltit, plin de graffiti şi destul de îngust, 
care făcea legătura cu strada lui. Nu prea îi 
plăcea, gangul nu era luminat decât la capete şi 
începea deja să se însereze. Piatra cubică de 
pe jos, cu smocuri de iarbă pe alocuri, îi 
amplifica zgomotul paşilor, iar întunericul îi 
dădea un sentiment de nesiguranţă. Numai cei 
doi câini care dormeau unul lângă altul aminteau 
de faptul că şi în această zonă locuiau oameni. 
Într-adevăr, la capătul celalalt apăruse un grup 
de tineri gălăgioşi, care gesticulau şi râdeau la 
fiecare vorbă a celui din mijloc. Acesta avea 
braţele pline de tatuaje, degetele încărcate de 
inele ieftine, vestă neagră cu ţinte şi părea să fie 
şeful lor.  

Ar fi vrut să se întoarcă, dar se gândi că 
ar trezi suspiciuni dacă ar face-o, aşa că numai 
încetini pasul. Şeful îl cântări din ochi de la 
distanţă, considerând că trebuia cercetată 
persoana care trece prin cartierul lui, şi le făcu 
semn celorlalţi. Toţi tăcură şi se opriră. Nu se 
mai auzea nimic, decât zgomotul paşilor lui. 
Inima începuse să-i bată cu putere şi orice urmă 
de oboseală dispăruse. Nu voia decât să se 
vadă trecut de partea cealaltă a gangului. Fu 
nevoit să se oprească şi el, căci nu mai avea 
cum să treacă de cei şase-şapte şmecheri în 
frunte cu şeful lor. Unul mai slab şi tras la faţă 
se apropie să-l cerceteze, iar altul îndreptă o 
lanternă spre el. Crezu pentru o clipă că a 
scăpat după ce a fost făcut gherţoi, haladit, 
paraşutist, gropar, curăţător şi găinar, când 
lumina lanternei căzu pe buzunarul hainei în 
care avea cutia de tablă. Băgă instinctiv mâna 
după ea, moment în care fu întrebat de 
şmecherul uscăţiv: 

― Guguştiuce, pe asta ai zulit-o azi, ai? 
şi întorcându-se către ai lui ceru un „cosor că e 
rost de ceva biştari”. Primi îndată un cuţit scurt 
cu lama încovoiată pe care i-l flutură pe sub nas 

ca să-l impresioneze. Şmecherul îl privi 
provocator în ochi, preţ de câteva clipe, apoi îl 
împinse cu umărul, moment în care ceilalţi se 
strânseră în jurul lui. 

― Te bungheşti c-oi fi mardeiaş! rânji 
şmecherul uscățiv, crestându-i buzunarul cu o 
mişcare extrem de fină şi demnă de un chirurg. 
Cutia de tablă căzu pe jos făcând un zgomot 
răsunător, moment în care uscăţivul se aplecă 
să o ia. În acelaşi timp se aplecă şi el şi fără să 
vrea îl împinse pe şmecher. Ca să nu cadă, 
acesta se sprijini în mâna în care ţinea cuţitul. 
Ezită o clipă, dar când se ridică văzu că din 
mână i se prelingeau câteva firişoare de sânge. 
Se rănise şi asta putea să-i ştirbească 
autoritatea de dur în faţa celorlalţi, lucru total de 
neacceptat. Nimeni nu mai scotea nici un sunet, 
toţi aşteptau să vadă ce se întâmplă. 

Uscățivul îl luă de gulerul auriu şi încă ud 
al jachetei şi îl împinse cu atâta putere încât îl 
lipi de zid. Nu apucă să spună decât:  

― Sunt doar un mim! Şi simţi o 
înțepătură ca de ac undeva în partea dreaptă, 
sub coaste. 

Realizând ce se întâmplă, şeful cu vestă 
neagră cu ţinte strigă pe un ton poruncitor la 
şmecherul uscăţiv: 

― Carime, vira! şi arătă cu degetul către 
ieşirea din gang. 

Carim realiză că trebuie să se oprească. 
Îl privi în ochi pe mim, îşi retrase mâinile de pe 
gâtul lui şi, în câteva secunde, se făcu nevăzut 
împreună cu ceilalţi.  

Se lăsă o linişte grea, apăsătoare. 
Sprijinit de zid, mimul îşi privi corpul în partea 
dreaptă, acolo unde simţise înţepătura şi de 
unde o căldură moleşitoare îi cuprindea, încet, 
tot corpul. Parcă-i era bine aşa, la căldură, şi 
nici nu-şi dădu seama când ajunsese întins pe 
caldarâm decât atunci când zări lângă el cutia 
de tablă călcată în picioare, îndoită şi cu capacul 
deschis, din care lucea cruciuliţa aurie. Întinse 
mâna cu greu după ea, dar îi era din ce în ce 
mai cald, iar ochii începeau să i se 
împăienjenească.  

Cu ultimele puteri izbuti să îngâne:  
― Sunt doar un mim… un mim! Apoi se 

lăsă întunericul.  
 

Text: DUMINICĂ Simona-Ingrid – 8B 
Grafică: CANTARAGIU Cătălina – 7A 

Coord. text: Prof. Dr. ROȘIORU Mădălin-Teodor 
Coord. grafică: VÎNTU Mihaela 
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ste dimineață în Denver. Dimineață 
aici, pe strada Worthstreet, 
înseamnă melancolie. Stau și mă 

uit pe geamul camerei mele. Stropii de ploaie se 
rostogolesc pe fereastra mea. Siluete negre apar 
în ceață acoperite de diferite umbrele. Prima 
parte a zilei niciodată n-a fost senină. Nici măcar 
vara. Lumea parcă ar regreta că trăiește pe 
această stradă. 

Ușa camerei mele se deschide cu un 
scârțâit lung, din spatele acesteia apărând silueta 
mamei: 

― Aryan, iar te uiți în gol pe fereastră? 
întreabă mama. 

― Da, mamă! Știi foarte bine că privitul la 
oameni mă relaxează! spun eu indiferentă. 

― Atunci de ce nu ieși afară să vorbești 
cu cineva? spune mama. 

― Mamă, nu cred ca ai venit să vorbești 
cu mine despre personalitatea mea. Țin să cred 
că, având în vedere că tu m-ai născut, mă 
cunoști destul de bine încât să știi ce-mi place și 
ce nu. Știi bine că nu îmi mai place să ies din 
casă. 

― Te cunosc, dar oamenii nu mușcă. Ar 
trebui să mai ieși și tu pe afară!  

― Ai terminat? întreb eu deja iritată de 
conversația în contradictoriu cu mama. 

Mama iese din camera mea, urmată de 
un scârțâit lung al ușii. Mă ridic de pe scaun și îl 
așez la locul lui, apoi mă decid să merg la dulap 
pentru a-mi alege o ținută adecvată pentru luna 
septembrie. Imediat ce îmbrac o pereche de 

E 



 

Pa
gi

na
 2

5 

blugi negri și un pulover subțire gri, cobor și o 
privesc indiferentă pe mama, apoi îi spun că 
plec. Încalț o pereche de adidași, îmi iau geaca și 
ies din casă. Aerul rece mă întâmpină chiar din 
prima secundă. Îmi pare rău că nu m-am 
prezentat. Sunt Aryan Shawnfield, am 15 ani, 
ochii verzi și părul negru. Exact ca tata. Pentru 
vârsta mea sunt chiar scundă, am 1,60 m. În fine. 
Urăsc zilele din cursul săptămânii, lucrurile 
colorate, machiajele, cuplurile, școala, parcul, 
într-un cuvânt urăsc tot ce mă înconjoară. De ce? 
Bună întrebare. Când aveam 11 ani, tata efectiv 
ne-a părăsit pe mine și pe mama sub pretextul că 
nu a fost pregătit să devină tată și i-a fost rușine 
să-i spună mamei să facă avort. Înainte să se 
întâmple asta, eu iubeam orice, dar din cauza 
cuvintelor tatălui meu, James, m-am schimbat, 
acum fiind nevoită ca la fiecare sfârșit de 
săptămână să-i fac o vizită domnului Svorscky, 
psihologul meu, care sinceră să fiu îmi face și 
mai mare rău, pentru că-mi aduce aminte de 
toate dramele petrecute sub acoperișul casei 
noastre. 

Nici nu mi-am dat seama când s-a făcut 
seară. O casă mi-a atras foarte tare atenția. Era 
o casă… NORMALĂ. Nu prea vezi așa ceva pe 
strada aceasta. Cu pași mărunți am intrat în 
curtea aceasta și am înaintat pe potecuța frumos 
amenajată. Am bătut la ușă, iar când ușa se 
deschide, pe ea apare o femeie drăguță, blondă 
cu ochii mari și albaștri precum cerul vara. Nu 
cred că avea mai mult de 36 de ani. 

― Bună ziua! Eu sunt Aryan Shawnfield 
și am auzit că avem niște vecini noi, însă n-am 
avut timp să vă vizitez. 

― Bună! Ce coincidență. Eu sunt Jenn 
Shawnfield. Intră! 

Intru, iar casa era frumos decorată. 
― Vino! 
Femeia mă îndrumă până într-o cameră 

ce părea a fi o sufragerie. Mă așez pe un fotoliu 
și o analizez pe femeia foarte drăguță, dar 
împietresc, iar lacrimile încep să cadă când pe 
scări coboară același bărbat cu părul negru și 
ochii verzi pe care niciodată nu l-am putut ierta 
pentru ce mi-a făcut acum patru ani. Zâmbetul îi 
piere când mă vede, iar din spatele lui răsare un 
băiețel cu aceiași ochi verzi și același păr negru 
ca al meu. Din instinct mă ridic și mă îndrept spre 
mica ființă, după care mă las la înălțimea 
acesteia. Îmi șterge lacrimile cu mânuțele lui, iar 
eu zâmbesc. 

― Cum te cheamă? întreabă micul 
băiețel. 

― Fiule, ea este Aryan! E sora ta mai 
mare! spune tata repede, uimindu-și atât actuala 
soție, cât și fiul. 

― Îmi pare rău, doamna Jenn, dacă v-am 
deranjat! Pa, micuțule și… 

― Pa, Aryan! spune indiferent tata. 
Mă îndrept spre ușă încă șocată și cu 

lacrimi în ochi, însă o voce suavă și caldă îmi 
redă numele. 

― Aryan, stai! spune femeia pentru care 
probabil tata ne-a părăsit. Dacă stau bine să mă 
gândesc, nici nu știu din ce motiv ne-a părăsit. Și 
acum îmi aduc aminte de lacrimile mamei, de 
indiferența ei și de suferința împletită cu șocul 
meu. E greu să mă pun în locul lui, însă… 

O voce groasă mă scoate din gândurile 
mele întunecate și inexplicabile, de altfel. 

― ARYAN? Nu vrei să ne spui ce cauți 
aici? întreabă serios tata. Mie îmi dau lacrimile. 

― Ba da! TATĂ. Chiar vreau. Mama m-a 
trimis la o plimbare ca să îmi schimb mentalitatea 
rezultată în urma unui șoc pe care nici acum nu  
l-am depășit din cauza ta. Mereu m-am întrebat 
ce s-ar fi întâmplat dacă eu nu m-aș fi născut. 
Mereu mă trezesc dimineața, gândindu-mă că 
tata a părăsit-o pe mama din cauza mea. 

Nu am mai rezistat și am izbucnit într-un 
hohot de plâns, însă o voce extrem de cunoscută 
mie mă tot striga. Era vocea mamei. M-am uitat 
în stânga, apoi în dreapta, dar nici urmă de 
mama. I-am aruncat o ultimă privire tatei, după 
care imaginea camerei mele îmi invadă retina, 
descoperind că totul a fost un vis foarte ciudat, 
urât și cumva atât de real. 

― Aryan, te simți bine? 
― Da, mamă! 
Pe ușă intră și tata cu un pahar de apă pe 

care mai apoi mi-l înmânează, zâmbind cald. 
― Haide, îmbracă-te, trebuie să mergi la 

școală! spune într-un sfârșit tata. 
Ei ies pe rând din camera mea,     

lăsându-mă să mă pregătesc de școală. Mă dau 
jos din pat îndreptându-mă spre baie pentru a mă 
spăla pe față. După finalizarea rutinei mele 
zilnice, cobor luându-mi ghiozdanul și încălțându-
mă cu o pereche de adidași. 

― Eu am plecat! 
― Pa, Aryan! spune mama. 
― Să ai grijă de tine! spune și tata. 
Ies afară și o iau spre școală, când văd 

acea casă NORMALĂ, din ea ieșind femeia din 
visul meu, alături de băiețelul acela drăguț. O 
salut, hotărând să dau uitării pentru ceva timp 
acel vis ciudat. 
 
VA URMA… 

Credeți că povestea se termina aici? În 
niciun caz. Ne revedem în curând. 
 

TEXT: PREDICĂ Iulia-Maria – 8B 
PICTURĂ: BONTAȘ Adina-Ioana – 4A 

Coord. text: Prof. LUNGU Gabriela 
Coord. pictură: VÎNTU Mihaela
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La mijlocul unui tărâm întunecat 
Un tânăr se arată, cu gând curat, 
Și din a lui bogăție 
Scoate un pocal și o ladă argintie. 
Deodată liniștea-i închisă, stinsă, 
Ca o poveste să fie zisă 
Când acum multe veacuri 
Un om făcea foarte multe nazuri 
Pământurile înflăcăra și pe alții îi alunga deseori 
Ca el să adune mai multe comori 
Și nimeni nu îndrăznea să-l oprească 
Și aici, tinere, tatăl voia să trăiască 
Și toți îl opreau să nu-l lovească 
Umbra ce deseori era să-l răpească 
Pe tărâmul întunecat care nu mai e luminat 
Omului cel rău, toată lumea i s-a plecat. 
Dar iată că vine viteazul pe care nimeni nu-l mai oprea, 
Curajul încă-i mai ajungea, 
Munții din-mprejur se prăbușeau 
Și cu toții vedeau 
Stăpânul cu mânie de fir vorbește: 

― Întoarce-te și-ți dau pește, 
Pe care tu ți-l doreai! 
Și nu-l puteau lua nimeni, vino hai! 

― Eu vreau pace, vreau ca marea și pământul 
Să fie a noastră, ascultă-mi cuvântul, 
Un fir de iarbă pătat de sânge, 
Un fiu de tată îndată plânge, 
Cu sabia scoasă răzbunător se-ndreaptă 
Și cu vitejie se apropie-ndată 
 

Text: BLÎNDU Andrei – 8B 
Grafică: DONE Maria – 6B 

Coord. text: Prof. LUNGU Gabriela 
Coord. grafică: Prof. ROȘU Irina  

 

O POVESTE ȘI ATÂT 
Spre omul ce i-a ucis un tată 
Cu lacrimi, cu-n suflet de măreție, 
Săracul ucigaș stă ca-ntr-o cochilie 
Așteptându-și pedeapsa cea dreaptă 
Dar tânărul îl iartă. 
Un vultur se arată 
Și se-ndreaptă spre om cu ciocul 
Dar el degeaba așteaptă norocul 
Și în câmpia întunecată 
Tânărul vede o iarbă minunată 
Dar nu era adevărată 
Armată de oameni se grăbesc 
Și munții cresc 
Haosul crește, oamenii se agită 
Pentru că un tânăr e victorios în luptă 
Tărâmul se prăbușește, corăbiile-s gata, 
Dârză i-a fost fapta 
Vulturului nevăzut 
Totul s-a sfârșit, Tărâmul s-a stins 
Și se pare că e o poveste cu un sfârșit împins. 
Oamenii pleacă și-și iau rămas bun 
De la ultimul om cu un măr sau alun și un păun 
Ucis pentru că acolo-i casa și dorul 
Și copii își creează corul. 
Asta-i o poveste și atât: 
Sper că v-a ținut de urât. 
 



ZÂMBETE PENTRU VIITOR 
(FRAGMENT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Întotdeauna mi-au plăcut poveştile. 

Când eram mică abia aşteptam obişnuitul 
lor început: „A fost odată ca niciodată…”. 
Toate aceste poveşti mă inspirau să fac 
lucruri bune, însă entuziasmul meu trecea 
repede şi, astfel, nu reuşeam niciodată   
să-mi duc planurile la bun sfârşit. Îmi 
doream să scriu şi eu poveşti, aşa că am 
scris una, într-un moment de euforie. Iată 
povestea mea! 

 
 fost odată ca niciodată un 
împărat care avea două fete. 
Iubirea lui pentru ele era nespus 

de mare şi atunci când veni vremea fetele se 
măritară şi plecară la casele lor. Curând, cea 
mai mare îi dărui împăratului un nepot. 
Supărată că fata cea mai mare urma să aibă 
copilul moştenitor, cea mică îşi puse în gând 
să facă şi ea un fecior. Împăratul a fost 
iremediabil de bucuros când a aflat vestea, iar 
nouă luni mai târziu prinţesa născuse. 
Moaşele s-au minunat de mica creatură ce 
ieşise din pântecele mamei sale. Fetiţa nu era 
cu mult mai mare decât degetul mamei sale. 
Prinţesa s-a ruşinat într-atât de tare încât a 

ascuns fetiţa într-o cameră mobilată pe 
măsura ei şi a uitat de ea.  

 Copila a crescut, cu timpul, în vârstă, 
dar nu şi în înălţime. Profesorii o vizitau 
adesea şi o învăţau multe lucruri noi. În ciuda 
acestor lucruri, fetiţa se plictisea teribil de mult 
în camera ei aşa că, într-o zi, o convinse pe 
una din îngrijitoarele sale să iasă din 
încăpere. 

— Haide, îi spusese fetiţa femeii, lasă-
mă să ies de aici. Îţi promit ca o să fiu cuminte 
şi nimeni n-o sa afle de toate acestea.  

 Astfel, reuşi să iasă din închisoarea 
sa. Îngrijitoarea o îndrumase pe un hol lung 
de piatră. De acolo de unde se afla micuţa 
totul părea foarte mare; ea sărea cu grijă 
golurile dintre pavele, deşi acestea erau 
acoperite cu licheni. Doamna se opri în faţa 
unei uşi mari de lemn, pe care o deschise.  

Fetiţa o urmă spre o încăpere 
luminată, brăzdată de rafturi pline cu cărţi. 
Pentru un moment ea se uită cu ochii larg 
deschişi în jurul ei. Deschise gura, încercând 
să spună ceva, dar parcă rămăsese fără voce. 
Când în sfârşit îşi găsi glasul, întrebă: 

 — Ce este această… cameră? 
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— Este biblioteca, îi răspunse 

îngrijitoarea. Aici poţi veni să citeşti, oricând 
vrei tu.  

 O conduse apoi în fundul încăperii 
unde se aflau nişte măsuţe pe măsură 
acesteia şi nişte rafturi cu cărţi la fel de 
potrivite. Ea îşi luă de grabă o carte, se aşeză 
pe un scăunel şi începu să citească. Fetiţa 
ajunse în camera ei târziu în noapte. 
Următoarele zile şi le petrecu în bibliotecă, 
dezlegând tainele cărţilor. Când se întoarse în 
cameră, mama sa se afla acolo. 

— Cine ţi-a dat voie să ieşi din 
cameră? 

 Fetiţa nu dori ca îngrijitoarea să fie 
pedepsită aşa că înfrumuseţă 
adevărul. 

— Mă plictiseam aici. 
M-am strecurat pe lângă 
femeia care are grijă de mine.  

— Să nu mai ieşi 
niciodată din camera ta,       
m-auzi? Te-am lăsat să stai 
aici doar de bună ce sunt. Ce 
vrei să vadă ceilalţi la tine? 
Eşti un monstru, aşa mică 
cum eşti! Vrei să-mi vadă 
lumea păcatul?  

 — Nu, mama! Îmi cer 
scuze. N-o să mai ies afară de 
acum în-colo. Mama plecă, 
trântind uşa în urma ei. 

 Următoarea zi, 
doamna cea bună aduse un 
tâmplar  care îi făcu o uşiţă 
mică fetiţei, într-un colţişor, 
aproape invizibilă. Aproape… 

 În fiecare după-amiază 
după ce îşi termina lecţiile (ei, 
acum nu vă gândiţi că pe 
mama fetei o interesa 
educaţia ei; toate acestea au 
fost posibile din voinţa 
împăratului de a-şi şcolariza 
nepoţii), micuţa se ducea la 
bibliotecă, petrecându-şi acolo 
majoritatea timpului. Zilele 
treceau pe nesimţite 
transformându-se în 
săptămâni, iar în cele din 
urmă în luni. Într-o dimineaţă, 
fetiţa se duse la bibliotecă prin 
uşa ei ascunsă, străbătând 
toate micile şanţuri dintre 
pavele cu uşurinţa pe care 
doar un cunoscător le putea 
parcurge. Deschise uşa 
ascunzătoarei fără prea mare 

greutate. Mergând, spre locul ei obişnuit, 
observă ca acesta era ocupat. Pe micul scaun 
era așezat un șoarece care răsfoia foile unor 
cărţi învelite în piele.  

 Şoarecele nu era cu mult mai mare 
decât ea, stătea în două picioare, îşi folosea 
mâinile asemenea unui om, iar mustăţile 
acestuia erau curate. Pesemne că îşi dăduse 
seama de prezenţa fetiţei, ascunsă în spatele 
unui raft, deoarece se întoarse cu faţa spre ea 
şi întrebă: 

 — Tu cine eşti? Ieşi afară de acolo, te 
ascunzi degeaba! 

Odată ce își termină de spus cuvintele, 
privirea șoarecelui se înăspri. Părea că se 



gândește intens la ceva important. Fetița fără 
nume crezu că a uitat de ea, dar gura 
acestuia se deschide, dând la iveală niște dinți 
frumos aranjați împreună cu vorbe rostite pe 
un ton mușcător și detașat. 
 ― Nu vrei să vii, deci? Vin eu la tine în 
cazul astă. 
 Fără să-și dea seama, pașii fetiței o 
purtară afară din ascunzătoare, lângă 
șoarece. De aproape putea vedea cum ochii îi 
păreau mai umani decât ai răzătoarelor, putea 
observa cum irisul său albastru era pătat de 
mici pete aurii și că mustățile sale nu erau la 
fel de curate precum păreau la început. Riduri 
infime înfloreau în jurul ochilor de culoarea 

cerului, dând senzația că era mult mai vesel 
decât părea. Sprâncenele încruntate i se 
ridicară la vederea micii prințese, iar pe față i 
se așternu o expresie mai blândă. Spatele i se 
îndreptă. Arătând, dacă se poate, chiar mai 
impunător decât înainte. Ochii fetiței îl 
cercetau, iar el părea să fie băgat de seamă. 
Șoarecele avea în mod clar o funcție înaltă. 
Hainele îi erau scumpe din mătăsuri aduse de 
departe. În comparație cu el, micuța părea a fi 
parte dintr-un tablou vechi, ponosit și șters, o 
altă lume. Rochia ei bună fusese cârpită de 
atât de multe ori, încât acum arăta mai mult a 
bucăți de material strânse laolaltă, iar pantofii 
din picioarele ei lipseau. 

 Pentru prima dată de când ajunse 
la bibliotecă, copila o studie mai atent. 
Răceala pe care o degajă înainte era 
acum, înlocuită de o căldură. Pe un 
perete era întinsă o hartă a lumii iar ea 
observă cum țărmul continentului lor se 
apropria atât  de Larmen, vecinii și vechii 
lor aliați, barbari conduși de un rege cu o 
coroană pătată de sânge. Tristețea îi fu 
adâncită când observă oceanul ce se 
punea între ea și Ragnum Pacis, regatul 
păcii, tărâmul magiei, unde ființele magice 
trăiau în pace și liniște. Pădurile de acolo 
sunt pline de zâne bune sau rele, pitici și 
alte creaturi magice. 
 Șoarecele se apropie de ea. Îi 
explică sute de ani în care barbarii și 
strămoșii ei au condus continentul cu 
multă ipocrizie, cum regii asupreau 
populații. Fără pic de milă, îi povesti cum 
acum o sută de ani a fost transformat în 
șoarece deoarece se răsculase. 
 Inima încărcată de tristețe a fetiței 
începu să bată mai repede odată cu 
venirea unui nou gând. Ce-ar fi dacă ar 
porni o a doua revoluție. Șoarecele îi citi 
intențiile în priviri. Sprâncenele lui se 
ridicară în căutarea unei aprobări. Când în 
sfârșit au căzut de acord el spuse: 
 ― Acum trebuie să-ți dăm un 
nume. Toți eroii trebuie să aibă unul. Ce 
zici de Clarisse? 
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TABĂRA DE LA MUNCEL   
EPISODUL 2 
 
 

― Ai spus despre peisaj? Dar despre 
răsărit ai spus? 

― Abia am început povestirea, Raluca, le 
spuneam despre emoțiile de dinainte să ajungem 
în tabără. 

Să continuăm. Drumul spre tabără ni s-a 
părut destul de lung, chiar dacă am râs și ne-am 
distrat. Amândouă eram nerăbdătoare să 
ajungem, să vedem cum este, să ne facem 
prieteni noi… Eram singurele de la noi din școală, 
nu mai cunoșteam pe nimeni din tabără. 

― Lasă detaliile, Cătălina. Așa: odată ce 
am ajuns, amândouă am fost fermecate de 
peisajul  care ne înconjura. Ne aflam într-o 
poieniță, în mijlocul unei păduri, într-o depresiune 
mică. Pretutindeni erau munții semeți, acoperiți de 
păduri de smarald, ale căror vârfuri semețe 
străpungeau cerul senin. Se ridicau mândri în fața 
noastră, parcă fiind paznici ai taberei. Căbănuțele 
erau pictate în culori pastelate care îți urau un 
călduros „Bun venit!”. Încântate de ceea ce ne 
înconjură, ne-am dus în cabana de lemn pe care 
ne-o indicase domnul diriginte. Nu am zăbovit prea 
mult prin interior, ci am ieșit imediat afară, vrând 
să explorăm împrejurimile. Lângă căbănuța 
noastră era un părculeț, în care pot să zic de pe 
acum că ne-am petrecut mult timp. În profida 
faptului că în acel parc se strângeau aproape toți 
copiii, diminețile nu era ocupat de nimeni. Atunci 
ne plăcea să admirăm natura, când roua încă 
scaldă iarba de pe pământ iar insectele începeau 
să se trezească după o noapte lungă. Era chiar 
frumos să observi cum fluturașii zburau din floare 
în floare și apoi plecau mai departe, cutreierând 
toată suprafața taberei. Ceea ce ne preocupa pe 
noi, însă, dimineața, era căutarea trifoilor cu patru 
foi. Auzisem de un băiat care găsise unul și nu am 
putut rezista tentației de a căuta și noi. 

― Corect până acum, dar nu ai povestit 
despre ceremonia de deschidere. 

Cum am ajuns în tabără, ni s-a spus să ne 
instalăm și să venim în locul unde urma să ni se 
prezinte regulile. Nimic interesant. Ceea ce ne-a 
plăcut a fost faptul că ne-am dat seama că eram 
strânși la un loc copii din diferite regiuni ale 
României, pe care ne lega un lucru comun: arta 
scrisului. În prima zi nu au avut loc multe activități. 
Am avut timp să ne familiarizăm cu locul în care 
eram, am aflat unde avem voie să mergem și unde 

nu (ceea ce bineînțeles că nu ne-a oprit să 
explorăm ceea ce voiam!)… Din a doua zi a 
început distracția. Ne-am împrietenit cu niște copii 
din Tulcea și am început să povestim despre 
orașele noastre și am observat cât pot fi de 
diferite, chiar dacă au granița comună. Ne plăcea 
să cutreierăm împreună, să împărtășim lucruri 
despre școala noastră, sau despre a lor, și despre 
fel de fel de lucruri. Ne plăcea să aflăm de la 
persoane de vârsta noastră cum e și prin celelalte 
părți ale României.  

― Această tabără a fost una recreativă. Ne 
plăcea să observăm și să învățăm de la copiii mai 
mari cum se redactează o revistă în adevăratul 
sens al cuvântului. Îi admiram, și ne plăcea să îi 
spionăm. Erau ca niște modele pentru noi, doar că 
normal că ne era rușine de ei. Într-o seară când 
hoinăream prin tabără cu noile noastre prietene, 
am ajuns la terasa unde cei mari se ocupau de 
revistă. Ne-am dus mai aproape, deoarece era și 
domnul nostru diriginte acolo și am văzut că 
luaseră o pauză de la revista taberei și se jucau un 
joc, care îi făcea să râdă pe cinste. Curioase,    
ne-am apropiat și noi, iar ei ne-au primit în jocul 
lor. Ne-au explicat regulile, astfel încât în acea 
seară ne-am mărit cercul de prieteni și ne-am 
distrat foarte frumos. Când ni s-a făcut somn, am 
mers la culcare, cu un mic regret. Din nefericire, în 
pod erau niște locatari clandestini: niște pârși care 
dormeau ziua, iar noaptea își rostogoleau de colo 
până colo ghindele. În prima noapte imaginația 
noastră a luat-o razna, dar a doua zi 
administratora taberei ne-a lămurit misterul. 

― Pe lângă activitățile frumoase pe care ni 
le-am creat în tabără, am fost și în două excursii în 
afara ei, în apropiere de Piatra Neamț și la Iași. 
Am vizitat rezervația de zimbri, casa memorială a 
marelui scriitor Mihail Sadoveanu, unde un ghid 
turistic foarte plăcut ne-a povestit lucruri despre 
viața acestuia care ne-au impresionat pe toți. 
Sfârșitul turului casei s-a încheiat într-o notă 
plăcută, profesorii care ne însoțeau fiind invitați să 
cânte la pianul marelui scriitor. Am vizitat multe 
locuri frumoase și pe lângă acestea… 

― Dar emisiunea se apropie de sfârșit și 
trebuie să ne grăbim. Pentru sfârșit, o să vă 
povestesc despre ultima seară a taberei: toată 
lumea era nerăbdătoare și abia aștepta focul de 
tabără. Lemnele erau pregătite încă de dimineață, 
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iar când a venit și momentul lui, atmosfera a fost 
una demnă. Am cântat cântece în jurul lui, eram 
cu toții acolo și fredonam versurile unor melodii 
cunoscute de toți și ne distram cum mai puteam 
pentru ultima oară… melancolia plutea în aer, la 
gândul că ziua următoare, pe vremea aceea, am fi 
fost cu toții acasă, în paturile noastre de care ne 
era atât de dor… După ce focul de tabără s-a 
stins, împreună cu prietenii noștri din Tulcea, am 
încercat să îl reaprindem, reușind doar să stârnim 
niște flăcări mici, care s-au stins repede. Dorind să 
marchez momentul cu o fotografie, am smuls 
telefonul unei fete și... TRAGEDIE! L-am  scăpat 
în jar. Salvatorul a fost domnul profesor de 
franceză care și-a  păstrat cumpătul și l-a scos cu 
piciorul pe iarbă. Momentul a fost depășit! 
Deoarece nici unul dintre noi nu simțea oboseală, 
ne-am decis să rămânem afară și să observăm 
miliardele de stele. Stând întinse pe iarba moale, 
ne-am hotărât să așteptăm și să vedem și 
răsăritul. Eram chiar curioase cum s-ar vedea 
răsăritul de la munte. Orele s-au scurs repede… 
am depănat amintiri, am făcut poze. Am vrut să 
marcăm și ultima zi din tabără ca să nu o uităm 
niciodată. Ora 5 dimineața ne-a luat prin 
surprindere. Cerul deja începea să se coloreze, 

fiind brăzdat de mici raze de soare. În nerăbdarea 
pe care o simțeam, nu ne-am dat seama cât ne 
este de frig și de somn. Ne-am gândit că soarele 
nu mai are mult până să se ivească, așa că am 
hotărât că putem să mai rezistăm puțin. Însă a 
venit și ora 5.30, când am decis că nu mai putem 
rezista. Am hotărât să mergem la noi în cameră să 
ne culcăm pentru 20 minute și să punem alarma la 
telefon pentru a ne trezi. În ciuda eforturilor noaste 
mari și în ciuda a patru alarme care sunau 
concomitent, nici una dintre noi nu s-a trezit. La 
ora 9, când a pornit muzica de zi de zi din tabără, 
ne-am dat seama că pierdusem răsăritul. Nu am 
regretat însă foarte mult, deoarece noaptea aceea 
oricum a fost cea mai frumoasă din toată perioada 
taberei. 

― Acestea sunt ultimele noastre amintiri 
din tabără, înainte să pornim la drum, un drum 
care s-a dovedit foarte interesant, deoarece am 
avut ocazia ca, la un popas pe care l-am făcut,  
să-l întâlnim pe scriitorul Mircea Cărtărescu. 

― Cam atât din episodul al doilea al 
Taberei de la Muncel. Sperăm că ne vom întâlni și 
anul viitor cu episodul al treilea, și cu doi 
prezentatori noi-nouți. O seară frumoasă!  

― Șiii…. TĂIAT! 
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u ceva timp în urmă, răsfoind nişte 
ziare vechi, atenţia mi-a fost atrasă de 
un titlu scris cu litere mari despre cea 

mai veche rafinărie din România, aflată la 
Câmpina. Vara trecută vizitasem băile Telega 
aflate foarte aproape, formate pe locul fostelor 
saline, de unde s-a tot extras sare timp de 330 de 
ani. 

De la lecţiile de istorie ştiam că la Câmpina 
fusese vechea vamă a Prahovei în drumul 
negustorilor spre Transilvania. Toate acestea    
mi-au stârnit curiozitatea de a vizita şi această 
părticică de România, aşa că până la a-mi face 
planuri de călătorie nu a fost decât un pas. 

Câmpina este un oraş amplasat pe Valea 
râului Prahova, la jumătatea distanţei dintre 
Bucureşti şi Braşov. 

Odată ce ajungi în gara Câmpina te 
încearcă sentimentul întoarcerii în timp. Calea 
ferată Ploiești-Predeal a fost inaugurată la            
1 Decembrie 1879, iar pe locul actualei clădiri a 
gării s-a aflat biroul tânărului inginer de atunci 
Anghel Saligny, proiectantul podului de la 
Cernavodă. În anul 1883 se inaugurează şi calea 
ferată Câmpina-Telega construită pentru 
transportul sării. 

Drumul către centrul oraşului este pavat cu 
piatră cubică, amintind de străzile amenajate în 
jurul vechilor băi minerale din sudul oraşului în 
anul 1857. Acest drum trece pe lângă parcul 
Constantin Istrati denumit astfel după marele 
doctor chimist, care avea aici o casa de vacanţă. 
În vara anului 1893, marele savant Bogdan 
Petriceicu Haşdeu, aflat în vizită la prietenul său 
C-tin Istrati, admira proprietatea din vecinătatea 
acestui parc şi se decide să o cumpere pentru a 
ridica aici un castel în memoria fiicei sale, Iulia. 
Clădirea misterioasă şi neobişnuită a castelului 
fascinează şi astăzi prin cele trei turnuri de piatră 
crenelate, cel din mijloc fiind un dom ce 
adăpostește templul şi statuia în mărime naturala 
a lui Iisus. Legenda spune că pe înserat, atunci 
când este linişte deplină, din castel se aud 
acorduri de pian. 
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Nu departe de acest castel se află Casa 
Memorială Nicolae Grigorescu, locul în care a 
trăit şi pictat marele nostru artist, primul dintre 
fondatorii picturii moderne române. De curând 
Primăria Câmpina a recâștigat dreptul asupra 
celor 202 schiţe semnate de Grigorescu şi 
cumpărate de municipalitate în anul 1939. 

Tot un loc încărcat de mister şi legendă 
este considerat Lacul Miresei sau Lacul 
Bisericii, unul din cele mai frumoase din zonă. 
Legenda spune că o tânără a fost forţată să se 
mărite cu un bărbat bătrân şi urât, iar în ziua 
nunţii ea a preferat să se arunce în apă, de 
unde şi numele lacului. Se pare că şi aici, în 
nopţile cu lună plină, mireasa nefericită apare 
plutind pe lac. 

Puţin mai jos de acest loc se află 
vechea rafinărie Steaua Română. Este cea mai 
veche rafinărie de petrol din România, înființată 
în anul 1895. A funcţionat neîntrerupt timp de 
mai bine de 100 de ani, până în iulie 2010, 
când s-a auzit pentru ultima dată sirena fabricii. 

Graţie acestei rafinării, care, când s-a 
construit, era cea mai mare şi mai modernă 
dintre rafinăriile Europei, oraşul a cunoscut o 
dezvoltare fără precedent: şcoli, parcuri, lăcaşe 
de cult, chiar şi un casino, străzi pavate, apă 
curentă la robinet şi iluminat electric, stadion, 
bazin de înot. 

Tot mulţumită acestei rafinării, în anul 
1904 ia fiinţa prima Şcoală de Sondori şi 
Rafinori din Europa. Aceasta funcţiona într-o 
clădire donată de un afacerist în domeniul 
petrolului, numită Casa cu Grifoni. Este o 
clădire superbă, cu arhitectură Beaux Arts, 
simetrică, prima iluminată electric din Câmpina. 
Numele îi vine de la cei doi grifoni, animale 

mitologice, de pe acoperiş. Astăzi această 
clădire este excelent conservată, aici 
funcționând… Primăria Câmpina. 

Odată ce ajungi în acest punct este uşor 
să găseşti Piaţa Centrală, teatrul, biblioteca şi 
un bulevard superb mărginit de castani, loc de 
relaxare şi de promenadă. 

Unul din reperele spirituale ale 
comunității îl reprezintă biserica Sf. Nicolae 
aflată în partea de sud a aşezării şi a cărei 
construcţie datează din 1786. 

Prezentarea acestui oraş nu poate fi 
completă fără să amintim de Castelul Voila, 
astăzi funcţionând aici un spital de psihiatrie. 
Este o construcţie superbă în stil eclectic, 
îmbinând stilul renaşterii târzii cu forme 
neoclasice, ce datează de pe la 1868. În timpul 
celui de-al doilea război mondial aici a 
funcţionat o unitate antiaeriană. 

În vecinătatea parcului din jurul 
Castelului Voila se află platoul Muscel, un loc 
amenajat pentru petrecerea timpului liber cu 
terenuri de tenis, volei, fotbal, terase şi parcuri. 

Câmpina s-a dovedit a fi nu un oraş 
oarecare de provincie aşa cum ai fi tentat să 
crezi, ci un oraş în care funcţiunile moderne    
s-au îmbinat perfect cu valorile trecutului, cu 
oameni calzi şi primitori, peisaje de vis şi cele 
mai multe zile însorite din an. 

Singurul gând care te încearcă plecând 
din Câmpina este acela de a reveni cât mai 
curând şi de ce nu, poate data viitoare vom 
merge şi pe urmele celebrilor pictori Sava 
Henţia şi Ştefan Luchian, care au locuit o bună 
bucată de vreme în apropiere de Câmpina, la 
Brebu.

 
. 

DUMINICĂ Simona-Ingrid – 8B  
Coord.: Prof. Dr. ROȘIORU Mădălin-Teodor
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ȘCOALA – o poveste de aventură 
 
 
 

* 
Sună clopoțelul, semn că trebuie să 

luăm o pauză de la… recreație. 
 Ce oră urmează? A! Ce îmi place foarte 
mult: geografia! 
 ― Copii, azi vom cunoaște o țară micuță 
dar frumoasă, situată în vestul Europei! Este o 
țară plină de munți și de… „…povești!”, gândesc 
eu. Gata! Nu mai sunt la ora de geogra, în acea 
sală de clasă în care învăț dintr-a doua, ci intru 
într-un loc… mirific, înconjurat de munți 
îmbrăcați în straie verzi împărătești (parcă e 
Împărăția Verde din basmele ce mi le citea 
mămica, până am învățat tâlcul buchiilor). 
 Mă uit în zare și văd păsări înotând pe 
apa albastră a cerului, deasupra falnicilor frunți 
ale munților, tighelate de plete încărunțite. (Hm! 
Îmi amintesc de bătrânii sfetnici ai moșiei 
împărătești.) 
 Privesc în zare și zăresc văi presărate ici 
colo cu turme de oițe. „Asta trebuie să fie 
Scoția”, mi-am zis. Pe când culeg dulceața 
zmeurei pădurii, întâlnesc un ciobănaș bizar. De 
ce bizar? Uitați motivele: 

 
 

1. Avea urechi ușor lunguiețe și 
ascuțite; 

2. Era mărunt la stat; (Cam cât aveam 
eu ca nou-născut); 

3. Avea o respirație sacadată; 
4. Plângea cu mărgăritare; 

5. Era un E-L-F! 
Rămâneți calmi! Totul e în regulă cu 

mine! Chiar era un elf! 
L-am întrebat care-i motivul jalei lui. Mi-a 

spus că a fost izgonit din Ceata Elfilor pentru că 
avea o voce metalică. I-am promis c-o să-l ajut. 
Am pornit prin munți și văi în căutarea Clubului 
Cântăreților Talentați (știați că orice împărăție 
are un asemenea club, nu?) 

― Ce munți frumoși! exclam în timpul 
călătoriei noastre. Seamănă cu Carpații noștri!... 
Ce fel de munți sunt? Și care este media 
înălțimii? 

― S-au format prin încrețirea scoarței 
terestre când doi străvechi troli și-au măsurat 
puterile, împingând unul spre celălalt dealurile 
locului. Atât de vânjos au împins, încât i-au 
ridicat până la 1300-1400 m. 

― Cum era aici, în partea locului acesta, 
odinioară? 

― Demult, se-ntindea aici calota 
glaciară… După cum vezi, până azi s-a topit… 

Nu știu cum a trecut timpul. Am găsit 
centrul căutat. Aici, îmi iau rămas bun de la 
Onix, elful păstoraș. Sunt sigur că va prinde din 
zbor arta cântului. Închid ochii și încerc să mi-l 
imaginez în ipostaza de star rock în roll elfic. 
Aclamațiile din jur mă fac să îmi deschid ochii. 
Sunt, din nou, în clasa mea. 

― Și ultima întrebare: cam cât credeți că 
sunt de înalți munții Scoției? 

Ridic foarte sigur mâna. 
― În medie 1300 m, doamna profesoară! 
― Așa este! De unde știi? 
― Un elf mi-a spus! 
― Un ce…? 
― Nimic, doamna profesoară, doar că 

simt de parcă aș fi fost acolo… 
― Asta se explică… 

 
ZĂBAVĂ Călin-Emanuel – 5B 

 
 

* 
 Este ora de istorie, învățăm despre Mihai 
Viteazul. 
 Ascult curioasă povestea luptei de la 
Călugăreni când deodată aud: „Sângele apă nu 
se face!”. 
 Deodată m-am trezit pe jos după un 
bolovan. Se pare că eram pe câmpul de luptă, 
între armata Țării Românești și Otomani. Caii 

Grafică: RĂDULESCU Alexandru – 4A 
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nechezau de parcă alergaseră la maraton iar 
oamenii se călcau în picioare. 
 Am alergat speriată după un zid 
improvizat pentru a-mi trage sufletul dar un om 
cu barbă stufoasă m-a tras de mânecă spunând: 
 ― Copile! Ce cauți aici? 
 Eram îngrozită, tremuram iar glasul îmi 
îngheță. 
 ― Spune cine ești și ce cauți aici? 
Otomanii te-au trimis pentru a ne sabota, hai 
recunoaște! 
 ― Mă numesc Eva, am venit din viitor! 
 ― Nu mai abera fetișcano! 
 ― Dar domnule aici ce este, carnaval 
sau război? Toți sunteți îmbrăcați de parcă ați 
scăpat de la circ! 
 ― Ce circ fetițo, suntem în 1595, noi nu 
avem așa ceva aici! Iar nu eu nu sunt domn, 
doar Mihai Vodă e domn. Unde îți sunt părinții? 

― Părinții mei? Um, am fugit de acasă. 

 
  

― Hai la Mihai Vodă să vedem ce face 
cu tine dar mai întâi du-te după Madam Ana, să 
te speli căci sudoarea curge de pe tine! 
 Așa numita Madam Ana m-a dus într-o 
tabără de corturi, lângă un mic râu exclamând: 
  ― Bun, acum spală-te! 
 ― Nu aș vrea să fiu nepoliticoasă dar aș 
prefera o cadă cu hidromasaj! 
 ― Ce să vrei? Nu mai fă fițe și spală-te! 
 Îmi dau jos uniforma și intru în apa rece 
ca gheața și mă trezesc în clasă. Timpul nu 
trecuse. Mă uit în stânga, mă uit în dreapta și 
îmi întreb un coleg: 
 ― Pss, pss! 
 ― Ce e? 
 ― Am dispărut cumva? am zis eu. 

 ― Nu! Ce e cu tine? Abia am început 
ora. 
 ― Nimic, doar întrebam. Mersi oricum! 
 ― Ce vorbiți voi acolo? Fiți atenți fiindcă 
vom da test. Să continuăm povestea! 
 Iar m-am trezit la Călugăreni, de data 
asta eram întinsă pe jos alături de un om. Se 
uita la mine de parcă văzuse o fantomă. 
 ― Bună ziua! Sunteți din armata lui 
Mihai Vodă? 
 ― Da! Sunt soldat mercenar, lefegiu. 
Lupt pentru bani, nu sunt de aici! 
 ― Eu mă numesc Eva și am venit cu 
gânduri pașnice din viitor! 
 ― La voi acolo soldații sunt plătiți bine? 
Nu de alta dar să mă iei și pe mine, pe nevasta 
mea și pe pruncii mei că aici trăim de pe o zi pe 
alta. 
 ― În viitor nu se mai dau războaie! 
Suntem țări civilizate care își văd de treaba lor. 
 ― Vai dar cum trăiți, cred că muriți de 
foame! 
 ― De fapt, părinții noștri merg la serviciu. 
 ― Ce e ală serviciu? Ești ciudată, spui 
numai baliverne! 
 ― Mihai Vodă ce mai face, și de ce vă 
luptați? 
 ― Semnasem un tratat de pace pentru 
întărirea relațiilor cu Transilvania dar astăzi stai 
binișor, de ce întrebi? 
 ― Mă informez doar! 
 Începuse ploaia. 
 ― Mi-a părut bine, pa! zic tot eu. 
 Din nou eram în clasă, nu mai înțeleg 
nimic! Din cauza acelui citat, când ating apa 
revin de unde am plecat? Dar nu sângerez! Aici 
de fapt m-am tăiat în foaia caietului. 
 Cred că trecuseră treizeci de minute dar 
nu se mai întâmplă nimic. Aveam sticla de apă 
în mână, cine știe în ce loc mă trezesc! 
 Iar m-am trezit undeva, pe câmpia Turzii. 
Aici erau doi bărbați înalți pe nume Barta și 
Rudolf al nouăzeci și nouălea care mișelește     
l-au ucis pe Mihai Vodă. 
 ― Oare Rudolf renul s-a reîncarnat    
într-un om. Căci diferențele sunt mici. Bine 
înafară de corp. Omul acesta era foarte păroș și 
avea un nas roșu, zic eu în gând. 
 Stau ascunsă în iarbă pentru că cei doi 
să nu mă vadă. Scot apa de sub cămașă și… 
Mă trezesc la Mănăstirea Dealu, aici e capul lui 
Vodă. 
 ― Dar corpul unde o fi? 
 Acum sunt la o mănăstire de lângă 
Turda, aici era restul corpului. 
 Din nou ajung în clasă. Abia aștept 
următoarea oră de istorie! 
 
MARTIN Alexia Ioana – 5B 
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 Era o zi obișnuită de școală. Se sunase 
de oră, deci toți eram în bănci așteptând să vină 
profesorul de istorie. 
 Acesta intră și ne spune: 
 ― Bună ziua, copii! 
 ― Bună ziua, domnule profesor! Am 
răspuns noi. 
 Ora a decurs normal, până când acesta 
spusese ceva despre oameni preistorici. 
 Eu mă gândeam „Oare cum ar fi fost să 
fiu și eu acolo, să văd cum se comportau, ce 
mâncau… și cum trăiau ei de zi cu zi”. 
 Dintr-o dată m-am trezit într-o peșteră, 
înconjurată de mulți alți indivizi care îmi spuneau 
că e timpul  pentru vânat. M-am uitat ciudat la ei 
dar aceștia mi-au spus că trebuie să mâncăm și 
că vom vâna „o nu știu ce specie de pasăre”, 
care trece de obicei pe acolo. Au luat un fel de 
arc și au început să vâneze păsările. Văzând că 
se pricep, i-am lăsat pe ei să vâneze.  
 În gândul meu era „Serios, nu aveți și voi 
arme mai evoluate!? În ce lume trăim!? Aaa, 
stai, suntem în perioada preistorică”. Încep să 
mă uit la ei, cum iau urma, mirosul… , cum 
folosesc arcul, cum își procurau hrana.  

După ce au gătit-o a venit vremea să 
mâncăm. Dar nu arăta prea bine, și nici nu avea 
un gust prea bun. Îmi venea să vomit, dar am 
înghițit și m-am prefăcut că îmi place că să nu li 
se pară celorlalți că sunt ciudată. În gândul meu: 

o shaorma era bună acum.  
Deja se înserase, așa că nefiind alte 

activități de făcut pe acolo, ne-am dus la 
culcare. Dar eu eram singura care nu putea 
dormi deoarece îmi sprijineam capul pe o pile 

din animale și corpul întins pe pământul tare. 
Eu, care de obicei dorm pe un pat foarte moale 
și confortabil. Am adormit foarte greu. 

Deodată se aude „La revedere copii!”. Și 
îmi dau seama că am pierdut ora de istorie 
imaginându-mi cum ar fi fost să fiu și eu „istorie” 
.  

 
HANDURI Cristina – 6A 
 
 

* 
 Era o zi friguroasă de iarnă, mă 
îndreptam spre școală. Pe drum m-am întâlnit 
cu colegii. Am discutat despre ce o să ne 
predea astăzi la ora de engleză. 
 Am ajuns la școală, nimic interesant 
până acum. M-am așezat în bancă și mi-am 
scos cărțile din ghiozdan. 
 Începe ora. Domnul profesor ne 
povestește despre cărțile de aventură cu 
animale mistice. Și începe a ne spune: 

― Azi copii, vom vorbi despre cartea 
„Fantastic beasts”... 

Deodată îmi apare în față o lumină albă. 
Când deschid ochii văd o lume ciudată cu 
dragoni, zâne, spiriduși și tot felul de ființe 
mistice. Nu știam unde sunt, așa că am întrebat 
o zână unde mă aflu. 

― Mă scuzați… Ce este locul acesta? 
― O bună! Acesta este orașul 

Fantasticofopia. 
Din nefericire, noi cetățenii 

acestui oraș nu trecem printr-un 
moment foarte bun. Prințesa 
Fantasticofopia a dispărut. 

― Poate pot să vă ajut! 
Mulțumim! Dar vei avea mult de 

mers. V-a trebui să mergi prin „Jungla 
Unicubilor” apoi să treci peste podul 
Spiridușilor  și vei ajunge în fața 
Peșterii Trolilor unde se află prințesa. 
Mult noroc! 

― Mulțumesc! 
Am ajuns în Jungla Unicubilor. 

Părea o junglă complet normală, dar 
deodată se aude un nechezat și văd un 
curcubeu mișcător. Probabil că era un 
unicubeu. M-am ascuns, dar unicubeul 
m-a găsit. Eram speriată. Părea că 
unicubeul voia să mă ducă în zbor. 

Am zburat peste junglă, peste 
ape. Din nefericirea mea am ajuns în 
fața Podului Spiridușilor. Unicubeul mă 

lasă și pleacă înapoi. 
Podul era cam stricat… am trecut totuși, 

am mers vreo 2 ore, dar am reușit să merg până 
la Peșterea Trolilor. 
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Deodată se aude clopoțelul de sfârșit de 

oră. 
― Ce? Cine o mai salvează pe prințesa 

Fantasticofopia? 
― Despre ce vorbești? mă întreabă 

colega de bancă. 
 

OPREA Oana – 6A 
 

 
* 

 Era o zi normală. După ce m-am pregătit, 
am plecat cu pași mărunți spre școală. 
Clopoțelul ne-a chemat cu clinchetul lui în sălile 
de clasă unde ne-am pregătit cărțile pentru ora 
ce urma. 
 A intrat domnul profesor pe ușă. S-a 
făcut o liniște deplină. Așteptăm nerăbdători să 
înceapă ora de istorie. Domnul profesor a 
deschis catalogul, a făcut prezența și ne-a 
propus să deschidem caietele să continuăm 
lecția. 
 ― Călătoria… 
 În clipa următoare nu mai eram în clasă. 
Am rămas surprinsă. Mă aflam într-un loc 
ciudat, semăna cu o insulă. Mă întrebam dacă 
chiar sunt pe o insulă și ce caut eu aici. Uitându-
mă pe mare observ o corabie. Am început să 
țip, sperând că voi fi ajutată și să aflu unde sunt: 
 ― Ajutor! Ajutor! 

 Corabia se apropia din ce în ce mai mult 
de țărm. Ajunsă la țărm un om care îmbrăcat în 
haine asemenea unui pirat s-a apropiat de mine 
și mi-a spus: 
 ― Salutare! Ce te aduce pe această 
insulă pustie? Te pot ajuta cu ceva? 
 ― Bună ziua! Ei bine, nu știu ce caut 
aici, și… aș avea nevoie de ajutor! am răspuns 
eu. 
 ― Aha! Atunci urcă pe corabia mea! Ce 
uituc! Sunt piratul Sameș și sunt un pirat bun. 
 ― Eu sunt Daria! 
 Am urcat pe corabie și mi-a povestit că 

un pirat rău pe nume James i-a furat echipajul și 
de atunci stă singur pe mare, căutând pe cineva 
să îl ajute să își  găsească  echipajul.  Mi-a  mai  
povestit și că lângă o stâncă în formă de corabie 
se află o sirenă care are o busolă magică și cu  
ajutorul busolei își poate recupera echipajul. Am 
pornit în căutarea busolei. Am găsit sirena și 
aceasta, bucuroasă ne-a dat busola magică.  

Părea să fie o busolă normală, dar după 
câteva minute am fost teleportați pe o insulă. 
Acolo i-am găsit echipajul piratului James și am 
sărbătorit. 
 În acel moment am realizat că sunt din 
nou în sala de clasă. Clopoțelul a sunat de 
pauză, domnul profesor ne-a salutat și a plecat. 
 
DAMIAN Daria-Ioana – 5B 
 
Coord. texte: Prof. LUNGU Gabriela 
Coord. grafică: Prof. înv. primar MARIN 
Florentina
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Ești în pericol 
Dar nu pe un deal agricol. 
În față ai trei uși 
Dar nu trei ruși. 
În prima sunt asasini 
Împreună cu mulți câini. 
În a doua e un incendiu 
Ce arde timp de un deceniu. 
În a treia sunt niște lei, 
Care n-au mâncat de ani grei. 
Ce ușă ai alege? 
Mai bine ai intra pe ușa cu numărul trei. 
Leii au flămânzit 
Și atunci au pierit. 

UȘA CORECTĂ 

GHICITOARE 

Provine din Pământ 
Dar nu dintr-un mormânt. 
E destul de mare. 
Dar nu e foarte tare. 
E verde ca o varză. 
Dar nu e ca o barză. 
Cinci la sută e neagră. 
Dar nouăzeci și cinci nu e creangă. 
Urcă și coboară. 
Dar nu e ca o moară. 
E ca o cutie mare. 
Parcă e o mirare. 
E foarte diferit de un lift. 
Oare ce este? Este un pepene în lift. 
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FELIX, motănașul meu poznaș 

 
 

Bună! Mă numesc Neville și am 20 de 
ani. Locuiesc într-un apartament mic din 
Minnesota și-mi împart viața cu motanul meu, 
Felix. 

Felix arată ca motanul Garfield: 
portocaliu, tărcat cu dungi negre. Deși la prima 
vedere pare un simplu motănel drăgălaș, pe 
care nu poți să nu reziști să nu-l mângâi, Felix 
este… cum să zic eu… un motan… aparte. 
Poate vă veți întreba: „Dar ce este atât de 
aparte la Felix?” Eu vă zic doar atât: Felix 
poate vorbi. 

Deși pare de necrezut, ați auzit perfect. 
În fiecare zi, când mă simt singură sau 
supărată, vorbesc cu el. De exemplu, într-o zi, 
după ce venisem de la muncă și eram 
supărată că nu terminasem un proiect 
important, el a venit la mine și mi-a spus: 

― Nev, mi-e foame. Dă-mi de 
mâncare. 

― Care-i cuvântul magic, motan 
răsfățat? 

― Te rog, frumos? 
― Ce vrei să mănânci? 
― Hmmm… Bobițe cu carne. 
― Vino să-ți spun. 
― Și, cum a fost ziua ta? întreabă Felix 

curios. 
― Nu prea bună. Șeful meu m-a 

avertizat că dacă mai uit odată de un proiect 
important, mă dă afară. 

― Mie nu mi-a plăcut niciodată de 
șeful tău, zice Felix supărat. Mereu e 
nemulțumit de ceva: ba că ai uitat de un 
proiect, ba că n-ai semnat ceva, ba că n-ai 
mers undeva, ba că n-ai sunat pe cineva… 
Mă întreb oare când o să-și dea seama că și 
tu ești un om și nu ești perfectă, ca și el, de 
altfel. 

― Te înțeleg, Felix, dar în mare parte 
este și vina mea că uit să fac anumite lucruri 
pe care el mi le cere. 

― Poate că ai dreptate, dar mie mi 
se pare că șeful tău se comportă cam urât. 

Și uite așa Felix încearcă mereu să 
mă consoleze cu un gând sau altul. Dar să 
ne întoarcem la subiect. Eu am venit aici ca 
să vă povestesc ce i-a trecut prin cap ieri lui 
Felix să facă. 

Era o zi normală de octombrie. În 

acea zi aveam liber, deoarece șeful meu era în 
concediu și ne dăduse la toți liber o săptămână 
întreagă. Dintr-odată, Felix vine la mine 
alergând. Când s-a oprit, i-am văzut coada 
răsucindu-se în poziții ciudate, iar atunci mi-am 
dat seama că îi venise altă idee „strălucită”  
de-a lui. 

― Deci, ce idee năstrușnică ți-a mai 
venit? îl întreb eu, înainte ca el să apuce să 
zică ceva. 

― Păăăăiiii… începe el lălăind cuvântul 
pentru a câștiga mai mult timp ca să vadă dacă 
eram într-o stare bună pentru a-i accepta 
ideea. 

― Mă gândeaaaam… că ți-ar plăcea 
să faci schimb de roluri cu mine pentru o zi!   
și-a terminat repede fraza, rușinat și închizând 
ochii. 

― Păi, am putea să încercăm, am zis 
eu sugestiv. 

― Iupiiiii! 
― Ok. Ce trebuie să fac? 
― Mai întâi, trebuie să te așezi în patru 

labe și… mai pe scurt, să te comporți ca mine. 
Mi s-a părut ciudat să fac asta, iar când 

tocmai mă pregăteam să-mi refuz rolul, m-am 
gândit că totuși, jucându-ne astfel, ne-am 
putea distra puțin. 

― Iar tu presupun că te vei comporta 
ca mine, am zis eu știind că avea să zică asta. 

― Bine, eu mă voi duce la bucătărie 
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să-mi pun să mănânc două felii de pâine cu 
pateu, iar ție – zise arătând cu laba din fața 
spre mine – îți voi pune niște boabe cu suc 
apetisant de carne în bolul meu. A, am uitat 
să-ți mai zic ceva, eu voi mânca din farfuria ta 
cu furculița și cuțitul tău. 

Am mers în bucătărie și el mi-a pus 
bobițele în bolul lui, după aceea și-a pus două 
felii cu pateu și a început să le mănânce. 

Deoarece eram înfometată, cum le-am 
văzut pe el cum mestecă, mi-a venit și mie să 
îmbuc ceva și, fără să mă gândesc de două 
ori, ce fac, am luat cu gura patru bobițe din 
bolul lui Felix. După ce le-am înghițit, mi-a 
venit să vomit. Am lăsat jocul și rolul pe care îl 

interpretam și am alergat la baie. Înainte să ies 
pe ușă de la bucătărie, Felix mi-a strigat. 

― Stai, ce faci? De ce pleci? 
― Îm… …ine …ă  …omit! am zis eu 

printre mâinile care-mi acopereau gura. 
Am fugit la baie și am vomitat. După ce 

m-am mai liniștit, Felix a venit și mi-a spus: 
― Știi… scuze pentru că te-am pus să 

mănânci ceva care te face să nu te simți bine. 
― Te iert, dar te rog să nu se mai 

întâmple așa ceva. Promiți? 
― Promit! 
După ce am luat o pastilă pentru dureri 

de burtă, l-am îmbrățișat pe Felix și am 
continuat să ne petrecem timpul împreună, 
uitându-ne la televizor și relaxându-se. 

  
 

Text și grafică: BONTAȘ Adina-Ioana – 4A 
Coord.: Prof. înv. primar MARIN Florentina 

 
 

 

O ZI DE VACANȚĂ 
 

 
Începuse vacanța și chiar dacă nu 

dura decât o săptămână, mă pregătisem să 
mă bucur de tot ce îmi putea oferi. Dacă 

zăpada ne ocolise și nu erau șanse de săniuș 
și bulgăreală, singura speranță rămăsese 
vremea frumoasă, numai bună de plimbare. 
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Tocmai de aceea, în acea zi de 
început de vacanță, când m-am trezit 
mângâiată de razele blânde ale soarelui,      
m-am gândit că vremea aceea primăvăratică 
trebuie sărbătorită cu o plimbare. Așa că, 
împreună cu mama, mătușa, unchiul și 
verișoara Antonia am plecat la plimbare. Pe 
Maya nu am luat-o știind că mâncăm și nu 
avem timp să stăm cu ea. 

Ne-am hotărât să mergem pe faleză 
pentru că doar stabilopozii ne despart de 
covorul nesfârșit al apelor. Chiar și când e 
tulburată, marea e frumoasă dar în acea zi era 
frumoasă și liniștită. Parcă își întâmpină 
oaspeții în frumoase veșminte și cu cel mai 
frumos zâmbet pe care îl puteau forma 
valurile ei cuminți. 

Eu și Antonia mergeam pe trotinete, 
dar ne opream din cinci în cinci minute să 
admirăm peisajul rar întâlnit într-o zi de 
februarie. Nici nu puteam astfel, pentru că 
îndrăgesc mult marea și chiar îmi fusese dor 
de ea. La un moment dat, când valurile se 
întorceau din largul mării, privirile mi-au rămas 
la Cazinou. Păcat de el, așa frumos și 
impunător, dar atât de gol și pustiit! 

Nu le-am putut ține mult ațintite acolo, 
pentru că mă întristam imaginându-mi cum 
arăta el la inaugurarea din august 1910 și cum 
arată acum. Așa că am coborât spre mica 
plajă de lângă Cazinou plină de oameni care 
se bucurau de ziua însorită. 

După ce ne-am întors pe faleză,      
ne-am luat trotinetele și am făcut un popas la 
statuia lui Mihai Eminescu, unde m-am oprit  
să o privesc. Știam că și marele nostru poet a 
iubit marea. 

Ne-am continuat drumul spre Piața 
Ovidiu, printre clădirile vechi, dar 
impunătoare, gândindu-mă câte au văzut ele 
și câte ar putea să ne povestească… 

Încet, încet, am ajuns în fața vechii 
Primării a Constanței, clădire care azi 
adăpostește Muzeul Național de Istorie și 
Arheologie. 

În fața clădirii se află un alt important 
simbol pentru orașul nostru, statuia poetului 
Publius Ovidius Naso, în semn de omagiu 
pentru anii de exil petrecuți pe meleagurile 
noastre. 

Ne-am fi continuat plimbarea, dar aerul 
de mare ne-a făcut poftă de mâncare, așa că 
am intrat într-un restaurant cu priveliștea spre 
marea cea frumoasă. Acolo ne-am înfruptat 
fiecare din ce a comandat. 

După ce am ieșit din restaurant, ne-am 
propus ca la plimbarea viitoare să vizităm și 
Muzeul de Istorie, pentru că nu l-am vizitat 
niciodată. 

Dar, până atunci, era timpul pentru o 
porție de mișcare! Noi cei mici cu trotinetele, 
și cei mari pe jos. A fost o zi frumoasă de 
vacanță și sper că vor mai urma și altele, la fel 
de frumoase. 

Text: VICOLOV Maria Cristiana – 4A 
Pictură: CANTARAGIU Cătălina – 7A 

Coord. text: Prof. înv. primar MARIN Florentina 
Coord. pictură: Prof. ROȘU Irina 

 
 

TRANSFORMAREA 
 
  

Demult, într-un sătuc, locuia un super 
inventator, care avea numai optsprezece ani. El 
adora și studia foarte mult Soarele. 

Într-o zi, el descoperi că pe Soare există 
forme de viață. De când a făcut cea mai mare 
descoperire a sa, el a construit o rachetă 
indestructibilă și a plecat spre soare. În spațiu a 
văzut lucruri pe care nu credea că o să le vadă 
vreodată. 

Când a ajuns pe mărețul Soare, el a 
descoperit o întreagă populație de extratereștri 

făcuți din foc. Acei locuitori nu au acceptat un 
om pe meleagurile lor, așa că au anunțat 
familia regală. Imediat toate gărzile regale au 
tăbărât pe inventator. 

Când a văzut regina că un intrus a 
pătruns în regatul ei, ea l-a transformat pe băiat 
într-o sămânță de floare rară, care creștea 
numai în grădina ei și a aruncat-o pe pământ. 
De atunci băiatul duce dorul de a fi pe Soare, 
așa că își alină suferința urmărindu-l zi și 
noapte.

 
                            CHIVU Isabel-Nicol – 3A  

Coord. text: Prof. înv. primar MĂRGINEANU Florentina 
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Dincolo, sub clar de lună, 
Încet de tot răsună, 
Vântul ce trece lin, 
Printre frunzele de pin.   
Pomii iar s-au dezgolit, 
Frunzele au ruginit, 
Iar copacii se închină 
Doar la a toamnei regină. 
Păsările au plecat, 
Însă tot nu ne-au uitat 
Și s-au îndurat să spună: 
„Vom veni cu vreme bună!” 
 
 
Text: 
ȘTEFĂNESCU Andreea – 6B 
Coord. text: Prof.  BUTNARIU 
Carmen-Elena 
Pictură: ROȘU Teodora – 6B 
Coord. pictură: Prof. RUDI 
Marius 
 
 

TOAMNA 

Astăzi ziua întreagă, 
A tot nins și-a nins, 
Parcă mai aproape, 
Casele s-au stins. 
 
A înghețat de-acum, 
Lacul cel verzui 
Luna patinează, 
Pe oglinda lui. 
 
Dealul singuratic, 
Deșteptat de ger 
Numără în șoaptă, 
Stele din cer. 
 
Iar copacii poartă, 
Albul iernii strai 
Și visează, dulci, 
Florile de mai! 
 
Text: DROBNIȚCHI Alex – 6A 
Coord. text: Prof. LUNGU 
Gabriela 
Pictură: TRUȘCĂ Vlad – 8B 
Coord. pictură: Prof. RUDI 
Marius 
 

    

NOAPTE DE IARNĂ 
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Un iepure pufos și țanțoș 
Și fără frică de nimic 
Din păduricea-ntunecată 
Merge către asfințit. 
De lucernă poftă are 
Și pleac-acum în căutare. 
Dar deodată el tresare. 
Se-aude un foc de armă tare 
Și vânătorul uite-apare. 
În lanul de lucernă iepurele sare,  
Și-așteaptă tremurând 
Ca vânătorul să nu-i iasă-n cale. 
Când crede c-a scăpat, 
Se apucă de mâncat 
Din proaspăta lucernă. 
Dar este auzit 
De vânătorul iscusit 
Că trage curajos 
În iepurașul pofticios. 
Când moartea îl cuprinde, 
Își spune-ncetișor: „Asta merit! 
Lucerna m-a salvat 
Dar m-am pus pe mâncat!” 
Morala: Fii recunoscător celui care te-a 
ajutat la nevoie! 
 
ENCIU Cătălina Maria – 7A 
Coord.: Prof. LUNGU Gabriela 

Într-o seară un motan 
Mare amator de pian 
A-ntâlnit în calea sa 
Pe vecina lui pisică 
Tolănită pe-o lădiță. 
― Hei, amice! Un’te plimbi 
Toată ziua tu colinzi 
Curățenie nu faci 
Cu vecinii nu te-mpaci 
Vreme pierzi mereu pe drum 
Te comporți ca un stăpân. 
― Vecinică, vecinică, 
Ai limba cam ascuțită 
Toată ziua lenevești 
Tu pe toți îi urmărești 
Ne pândești și dojenești 
Dar nici vorbă să muncești! 
Pe când eu, un biet motan,  
Mare amator de pian 
Toată ziua mă trudesc 
Exersez ori acompaniez 
În orchestră sunt solist, 
Iar acasă sunt artist! 
 
CANTARAGIU Cătălina – 7A 
Coord.: Prof. LUNGU Gabriela 

MOTANUL ȘI PISICA 

IEPURELE ȘI LUCERNA 

Grafică: CAPRĂ Roxana – 5B 
Coord.: Prof. CAPRĂ Mihaela 
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alutare, oameni buni! 
Eu sunt George, elev 
în clasa a patra, iar în 

această dimineață voi începe un 
canal de YouTube. 

― George, fii amabil! Adu-i 
domnului o ceașcă de cafea! 

Și desigur că mama 
pregătește mai mereu întâlniri cu 
proprietari de stațiuni. Eu mă 
îndrept cu curaj către bucătărie, 
gândindu-mă că din greșeală o să 
ajung cu o ceașcă de cafea 
întreagă la bine-cunoscutul Peter, 
un personaj valoros într-o 
costumație destul de superbă. 

― Fiule! Fii ascultător și 
vorbește cu viitorul tău partener în 
excursia la Timișoara. 

Timișoara? Nici gând. Când 
am auzit-o pe mama spunând asta, 
am mers liniștit și, dându-i cafeaua 
vizitatorului, m-am așezat pe 
singurul scaun ce mai era liber. El, 
uitându-se puțin la mine, începu    
să-mi vorbească: 

― Îți sunt recunoscător 
pentru cafea, dar nu era nevoie. Eu 
am văzut că ai progresat foarte 
mult și ești din ce în ce mai amabil. 
Timp de o săptămână tu vei servi la 
cel mai bun restaurant. 

― La Cireașa 
Maramureșului? 

― Nu. La Casa Noastră. În 
șase zile pleci și scutirea la școală 
o fac eu. Voi spune că vei ține un 
curs de ghidare în noul tău serviciu. 

― De-abia aștept să-l văd ospătar pe fiul 
meu! 

― Dar profesorul de chimie se bazează 
pe mine la ore. 

― Poți pleca, scumpul meu. 
Sunt încântat să aud că o să plec cu un 

domn englez în orașul pe care nu mi-l doresc în 
lista de destinații. Mă întreb dacă tot ce s-a 
întâmplat este un vis sau e real. 

Plictisit, mă duc aproape de peretele 
despărțitor, între sufragerie și bucătărie, și ascult 
discuția legată, surprinzător, de ziua mea. Mai 
apoi, după câteva minute, îmi dau seama de ce 

se comportă persoanele din jurul meu așa cu 
mine și de ce spionez oamenii din casă. Tata 
avea să-mi facă o surpriză peste șapte zile, când 
voi face treisprezece ani, la localul stabilit de tata 
și Peter. 

Cu gândul rușinii mă duc către mama și îi 
vorbesc: 

― Mamă, tu… 
― Fiule, du-te la culcare. Oricum eu 

știam că ești prea curios și tot ce ai auzit e doar 
o farsă. Fă-ți bagajele! 

― Sunt amabil. Scuze. 

 

S 

Text: BLÎNDU Andrei – 8B 
Grafică: ROȘU Teodora – 6B 

Coord. text: Prof. LUNGU Gabriela  
Coord. grafică: VÎNTU Mihaela 
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Mahatma 
Ghandi 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mahatma Ghandi was born on 2 October 
1869 at Porbandar, India, and died on 30 January 
1948 in New Dehli at the age of 78. His real name is 
Mohandas Karamchand Ghandi and he was the 
leader of the Indian independence movement 
against British rule. The name Mahatma was given 
to him by Rabindranath Tagore and means high-
souled or venerable. Unofficially he is called the 

Father of the nation and people refer to him as Bapu 
(papa).  

Ghandi dedicated his life to find the true 
meaning of being, constantly searching for a way for 
people to live in peace. His vision was a world in 
which the government, the police and the people 
could find a non-violent solution to their problems. 

  
Be the change that you want to see in the world! 

 
Many Indians liked and followed his ideas 

and his life philosophy. That is why Ghandi was 
supported by a lot of people and together they 
fought peacefully for their independence.  

Ghandi is still considered to be a model to 
the whole world and in India the day of 2 October is 
commemorated as Ghandi Jayanti, a national day, 
while at international level people celebrate the Day 
of Nonviolence. 

  
 

 

 

 

 

 

Bibliografie: https://www.brainyquote.com/lists/authors/top_10_mahatma_gandhi_quotes 
         https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi  
  Text și grafică:  ONCIOIU Alexandru – 8A 

   Coord.: Prof.  ROȘU Irina 
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I L ve  you 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

You are special to me 
You are my Love and my Life. 

Living without you will tear me apart cause you make my life worth living… 
 

Happy Valentine’s day 
 
 
 

Text și desen: BOGĂȚEANU Cristian-Constantin - 6C 
Coord.: Prof. ROȘU Irina 
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MA VILLE À MOI 
 

 
Dans ma ville, chaque jour 

chaleureux et ensoleillé de l’été est 
opportun pour une promenade et pour la 
découverte de nouveaux lieux, de 
nouveaux mystères, de nouvelles 
légendes... et pour ma propre découverte 
(légendaire ou pas encore !). Je vis dans 
une cité où l’air n’est pas toujours 
respirable, mais la culture, l’art, la beauté, 
le silence et l’imagination refont l’équilibre. 
Comme des courants d’air, ceux-ci flottent 
et nous enveloppent tous, en nous 
inspirant et en nous apportant toujours le 
sourire aux lèvres quand nous pensons à 
ces lieux, de la ville de Constanţa. 

Pour beaucoup de gens, 
Constanţa s’identifie à la station 
« Mamaia » et à sa plage. Vraiment, 
celles-ci sont uniques dans notre pays : 
quand nous regardons l’horizon, le lever 
du soleil, la mer et le ciel dans leurs 
couleurs vivantes et espiègles, qui se 
rencontrent chaque matin comme deux 
amoureux, comme pour se cacher de la 
mauvaise sorcière qui les a maudits d’être 
séparés, comme pour caresser leurs 
blessures ensemble. Il est vrai, la mer est 
charmante et pourtant pleine des secrets, 
mais il y a beaucoup d’autres choses 
merveilleuses ici, qui ne sont pas connus 

de tous, mais qui doivent être connus de 
tout le monde, comme la vie bien 
éprouvée du poète Ovide : son Art d’aimer 
nous fait penser à l’adolescence. Pour ses 
œuvres qui ont enchanté tous, il a été 
exilé. Il est devenu un  modèle, comme un 
phare, pour bien d’écrivains qui ont été 
inspirés par lui.  

Le Phare Génois, construit par des 
marchands italiens, fait lui aussi honneur 
à notre ville. Il a été construit pour faciliter 
l’accès des bateaux dans le port, pour 
apporter aux Génois le contrôle du 
commerce mondial sur la Route de la 
Soie, route qui traverse la Mer Noire et 
continue le long du Danube. Victoire : plus 
tard, le port a été restauré par les 
Britanniques, comme un cadeau de la 
Reine Victoria, et ils ont construit un 
nouveau phare. Aujourd’hui, le Phare 
Génois, qui veille encore et toujours sur la 
mer et sur la ville, est un des plus 
importants symboles de Constanţa.  

Je suis fière d’habiter cette cité, 
pleine d’histoire, de culture, d’art, et de 
gens hospitaliers. Constanta est une place 
légendaire, où presque toutes les 
civilisations se sont ont rencontrées...  

Et où je suis née !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDELCU Raluca-Ştefania - 8 B 
Coord.: Prof. dr. ROȘIORU Mădălin Teodor 

*poză din arhiva școlii - școala altfel 2016-2017 
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(traduceri din Lucian Blaga) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes faits de la substance du 
mythe. Si on interdit à notre esprit l’utilisation de 
l’énonciation mythique, nous sommes déjà devenus, 
sans exagération, muets comme les tombes. 

Plus de spontanéité. Quand tu pries Dieu, 
en répétant, de manière stéréotype, toujours et tous 
les jours, le matin et le soir, la seule et même prière, 
cela ne signifie pas une grave impolitesse, 
l’impolitesse de Le croire, de manière  inadmissible, 
si peu exigeant ? 

Que se passerait-il, poète, si tu envoyais à 
ton aimée, tous les jours, deux fois par jour, la même 
poésie, pas pour toute la vie, mais seulement pour 
un seul mois ? 

L’isolement. Grâce à sa luminosité, notre 
conscience nous apparaît comme d’une extrême 
perméabilité et d’une excessive avidité en ce qui 
concerne les inductions et les impressions qui 
pourraient venir d’au-delà d’elle. En fait, la situation 
est complètement différente. La sphère de la 
conscience est entièrement enveloppée par 
beaucoup d’isolations qui lui font bien. Dans leur 
énorme majorité, les inductions de l’extérieur 
ricochent, et les quelques rayons qui y pénètrent 
n’arrivent à la conscience que polarisés de manière 
optimale pour la fonction que la conscience doit 
accomplir dans le cosmos. Poétiquement parlant, le 
souci du Creator a été, donc, plus fortement celui de 
défendre la conscience contre les inductions 

cosmiques que celui de l’exposer ou de la rendre 
aussi accessible que possible à ces inductions. 

Poètes et poésie. Certains poètes « créent » 
leurs poésies, certains les « font » - et encore 
certains les « secrètent ». Cette dernière manière est 
notamment de la puberté, qui peut être une période 
passagère, mais aussi une permanence. 

L’art et la morale. On sait que la coquille 
répond, à la souffrance causée par un grain de 
sable, avec une perle. À la même souffrance, l’œil 
répond avec une larme. 

L’art ressemble à la morale tout comme la 
perle ressemble à une larme. Ni plus, ni moins. 

La démonie des racines. Par rapport à la 
plante, la racine a une apparence démoniaque. On 
sent dans son apparence qu’elle est éminemment 
l’organe de l’effort. La racine est celle qui se bat 
avec les substances, en adhérant et en éliminant. 
Là, dans la racine, est la grande soif et la grande 
passion. Là est le lieu secret de la productivité. C’est 
de là que se mettent en mouvement les sèves. En 
échappant en métaphysique, on pourrait dire que « 
les racines » des Objets sont plus démoniaques que 
les Objets. 

L’adolescence. Tout adolescent ressent le 
besoin de faire une cure de vieillissement. Parfois, 
lire de la philosophie est la manière la plus 
souhaitable.

Text: NEDELCU Raluca-Ștefania – 8B 
Grafică: BONTAȘ Adina-Ioana – 4A 

Coord. text: Prof. Dr. ROȘIORU Mădălin-Teodor 
Coord. grafică: Prof. înv. primar MARIN Florentina 
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SEPTIMA 
 

 
Cher journal, ce matin est différent. Il y 

a eu un changement…  
Je le perçois, je le sens. Pour la 

première fois depuis longtemps, je me sens 
pleinement éveillée… Pour la première fois 
depuis que mes parents sont morts, je me 
sens en vie.  

Je vais aller au lycée et cette fois-ci je 
ne serai plus la fille sombre qui ne parle pas 
avec ses camarades, parce que je les verrai… 
Mon nouveau bracelet me caresse la main, 
comme la promesse d’une nouvelle vie, plus 
riche, pus intéressante… 

Hier, j’ai découvert que j’étais l’une 
d’entre Eux, le genre de personnes qui sont 
mon opposé (ou alors je le croyais) : 
courageux, forts, sans peur. Cependant, j’ai 
eu la preuve qu’on me cherchait depuis 
longtemps : j’étais le dernier morceau du 
casse-tête. Ah oui, tu les connais ! 

Je les ai rencontrés hier au lycée. Les 
enfants nouveaux… Il y avait quelque chose 
d’étrange : tout à coup, six nouveaux élèves, 
tous de la même école, des amis proches, 
une bande de fous… Le lendemain, j’ai reçu 
un message d’un numéro inconnu, me disant : 
« Dans dix minutes, devant la salle de sport. 
Toute seule. Nous avons ton ordinateur 
portable. »  

J’ai eu peur, mais je tenais trop à mon 
portable. J’ai été surprise de les voir : Les Six. 
Ils m’ont expliqué qui sont-ils vraiment, que 
sur tous les continents on a choisi un 
adolescent pour sauver une nation inconnue 
et vulnérable. Par l’intermédiaire de leurs 
bracelets, ces enfants sont informés quand il y 
a un problème, et ils s’y téléportent afin de le 
résoudre. Je suis la Septième.  

C’est ainsi que j’ai découvert ce que je 
suis, qui je suis : comme tous les adolescents, 
je vais commencer à vivre dans deux mondes 
différents… moi et mon nouvel avatar !… 
 

Text: NEDELCU Raluca-Ştefania – 8 B 
Grafică: CANTARAGIU Cătălina – 7A 
Coord. text: Prof. dr. ROȘIORU Mădălin Teodor 
Coord. grafică: VÎNTU Mihaela 
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Multipli campioni naționali și câstigători ai Cupei României cu echipa de handbal masculin din 
Constanța, în prezent handbalişti la HC Dobrogea Sud. 

Predrag Vujadinovic:  
Component al echipei HC Dobrogea Sud 
Constanța din anul 2013 
Născut la 12 iulie 1983 în Vrbas, Serbia. 
Înălțime: 1,86 m 
Greutate: 88 kg 
Număr tricou: 13 
Postul pe care joacă = Extremă stângă 
  
 

Dalibor Čutura:  
Component al echipei HC Dobrogea Sud 
Constanța din anul 2012 
Născut la 14 iunie 1975 în Sombor, Serbia. 
Înălțime: 1,90 m 
Greutate: 90 kg 
Număr tricou: 17 
Postul pe care joacă = Centru/Inter 
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Interviu cu  
Predrag Vujadinovic 

 
Este jucătorul care după 10 ani 

petrecuți în România a primit cetățenia 
română în 2018, în urma unui examen și 
a jurământului depus pe 15 februarie 
2018. 
 A ajuns în România în 2017 la 
echipa Steaua, București, în decursul 
anilor a jucat la mai multe echipe: UCM 
Reșița, CSM București, 2013 – HCM 
Constanța care a devenit HC Dobrogea 
Sud. 
 

1. Cum vă descrieți în câteva cuvinte?  
P.V. Sunt o persoană deschisă, veselă și 
sinceră. 
 

2. Ce palmares sportiv dețineți până în 
prezent? 
P.V. În Serbia 2 cupe și un campionat, iar 
în România 4 cupe și 2 campionate. 
 

3. De ce handbal și nu un alt sport? 
P.V. Este un sport adevărat, bărbătesc și 
interesant. 
 

4. De ce sport de echipă și nu un sport 
individual? 
P.V. Pentru că este frumos de lucrat în 
grup, și să creșteți împreună ca grup. 
 

5. Care este cheia succesului în sportul de 
performanță? 
P.V. Multă muncă și serioasă, iar în fiecare 
zi înveți ceva nou.  
 

6. Pe parcursul carierei sportive ați 
experimentat fel de fel de întâmplări, 
care ar fi pentru voi cea mai hazlie 
întâmplare? 
P.V. Nu îmi aduc aminte. 
 

7. Cum vă simțiți în țara noastră? 

P.V. Mă simt super și sunt mulțumit de tot 
până la prezent. 
 

8. Ați învățat repede limba română? 
P.V. Am învățat limba în 6-12 luni. 
 

9. Cum treceți peste accidentările din 
timpul meciurilor / antrenamentelor? 
P.V. Trec cu gândul că trece repede și mă 
gândesc în viitor. 
 

10.  Ce calități trebuie să aibe un sportiv de 
performanță? 
P.V. Trebuie să aibă calitate omenească, 
fizică și psihică. 
 

11.  Câte ore de pregătire aveți în decursul 
unei săptămâni? 
P.V. Avem între 8 și 10 antrenamente 
săptămânal. 
 

12.  Cum v-ați simțit în școala noastră? 
P.V. M-am simțit extraordinar și călduros. 
 

13.  Un gând pentru elevii școlii, viitori 
sportivi? 
P.V. Bucurați-vă de sport pentru că prin 
sport creșteți sănătos, bucuroși și 
persoane puternice. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elevii care au adresat  întrebări: 
DRAGU Andrei, DRAGU Mihai, 
NEDELCU Raluca, CHELARU Miruna, 
IVAN Ciprian, ZĂBAVĂ Călin, CAPRĂ 
Roxana, MILITARU Mihai, PREOTEASA 
Bianca, PREOTEASA Diana, STANCEV 
Sebastian, BARABULEA Antonio, 
BARABULEA Roberto, NEGRILĂ Luca, 
COJOCARU Rareș - clasele V-VIII 
 
Coord.: Prof. CAPRĂ Mihaela 
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UNDELE GRAVITAṬIONALE 

 
Existenţa undelor gravitaţionale a fost prezisǎ în 1916 de Albert Einstein în Teoria relativităţii 

generale, unde a demonstrat că spaţiul nu este un vid în care se produc diferite fenomene cosmice, ci mai 
degrabă o ţesătură pe care a denumit-o spaţiu-timp, ce este deformată de gravitaţie. Abia în anii 1960 s-au 
făcut primele încercări de cercetare experimentală, prin realizarea primelor detectoare de unde 
gravitaţionale, de către Joseph Weber. 
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O undă gravitaţională reprezintǎ o 
oscilaţie în curbura spaţiu-timp, care se 
propagă sub formǎ de undă la mare distanţǎ 
faţǎ de punctul de formare cu viteza luminii. 
Undele gravitaţionale sunt produse de 
fuziunea a două găuri negre aflate la o 
distanţă de 1,8 milioane de ani lumină. 
Radiaţia gravitaţională apare atunci când 
unde gravitaţionale sunt emise dintr-un 
obiect sau de un sistem de obiecte care 
gravitează. Undele gravitaţionale afectează 
textura spaţiu-timp. Atunci când trece o 
astfel de undă, ea întinde spaţiul într-o 
direcţie şi îl strânge în alta, pe direcţie 
perpendiculară. Ele interacţionează foarte 
puţin cu materia, deplasându-se pe mari 
distanţe cosmice, fără a fi perturbate, 
putându-se astfel obţine informaţii inedite 
despre Univers, inclusiv despre începuturile 
acestuia. 

Semnalul undelor gravitaţionale a 
fost confirmat pentru prima dată pe 14 
septembrie 2015, în Louisiana, de către cele 
două instrumente ale observatorului LIGO 
(Laser Interferometer Gravitational-wave 
Observatory). Cele două obiecte cosmice au 
orbitat, unul în jurul celuilalt, multe sute de 
milioane de ani, pentru ca sǎ fuzioneze 
brusc în doar cȃteva fracţiuni de secunde. 
Aveau o dimensiune de 29 şi, respectiv, de 
36 de ori mai mare decât Soarele, fiind 
situate la o distanţǎ de aproximativ 1,3 
miliarde de ani lumină de Pământ în 
momentul în care au fuzionat, generȃnd o 
putere instantanee de 50 de ori mai mare 
decȃt puterea luminoasǎ a tuturor stelelor 
din univers. Energia totalǎ aruncatǎ în spaţiu 
a depǎșit echivalentul a trei mase solare. Ea 
fiind imprimatǎ spaţiului, sub formǎ de unde 
gravitaţionale. Fiecare gaură neagră a fost 
de aproximativ 150 de km în diametru, 
fiecare conţinea 30 de mase solare şi era 
accelerată la aproximativ jumătate din viteza 
luminii când s-au ciocnit. 

Pe 17 august 2017 LIGO şi VIRGO 
au detectat undele gravitaționale rezultate în 
urma ciocnirii a două stele neutronice, 
evenimentul a fost denumit GW170817. Cele 
două stele de neutroni care au dat naştere 
undelor gravitaţionale observate sunt situate 
la circa 130 milioane ani-lumină de Pǎmȃnt, 
la periferia galaxiei NGC4993. Undele 
gravitaţionale generate în faza finală de 

apropiere şi ciocnire dintre stele au fost 
observate pentru o durată record de circa 
100 de secunde. Au fost observate şi radiaţii 
electromagnetice intense, precum raze 
gamma, la circa 2 secunde după undele 
gravitaţionale, cu ajutorul telescoapelor 
spaţiale Fermi (NASA) şi Integral (ESA).  

Ciocnirea a două stele neutronice 
generează la rândul ei elemente grele. Din 
ciocnirea celor două stele de neutroni a luat 
naştere o cantitate de aur cam de zece ori 
mai mare decât masa întregului Pământ. 
Sub formă de pulbere de aur, aceasta a fost 
împrăştiată cu viteze foarte mari în Univers. 
Pe lângă aur, alte elemente grele, precum 
platina, iau naştere în aceste fenomene 
astronomice extrem de violente. 

Stelele neutronice iau naştere atunci 
când o stea cu masă mai mare decât cea a 
Soarelui ajunge la sfârşitul „vieţii”, 
consumând tot combustibilul care o menţine 
în echilibru. Steaua explodează, și împrăştie 
în Univers mare parte din materia din care 
este compusă. Dar, o parte din această 
materie suferă un colaps gravitaţional în 
urma căruia ia naştere aşa-numita stea 
neutronică, o stea cu masa de 1,5-2 ori mai 
mare ca cea a Soarelui, dar cu o rază de 
doar circa 10 kilometri.  

Astrofizicianul Kip Thorne, unul dintre 
cei trei laureaţi ai Premiului Nobel pentru 
fizică în 2017, fiind membru al echipei LIGO 
a afirmat, că în contextul actualelor 
descoperiri, călătoria în timp nu este 
imposibilă, deoarece o gaură neagră 
curbează total dimensiunile spaţiu-timp, 
ceea ce în teorie deocamdată, ar permite 
unei persoane aflate înăuntru să revină la 
punctul de plecare. O gaură de vierme ar 
reprezenta legătura ipotetică dintre două 
repere spaţiu-timp şi, tot în teorie, un astfel 
de „tunel” ar putea face posibilă călătoria 
dintr-un timp viitor într-unul trecut. 

Descoperirile care confirmă existenţa 
undelor gravitaţionale deschid o nouă cale 
de a observa Universul. Aceste unde se 
formează şi când explodează stele în stadiul 
de supernove sau atunci când pulsează 
stele neutronice extraordinar de masive. Ele 
oferind informaţii despre modul de formare a 
Universului, despre obiectele şi 
evenimentele cosmice care le produc. 

                                                                                                               BAICU Maria-Simona – 8B 
                                                                                        Coord.: Prof. ZAHARIA Elidia-Carmen 
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EFECTELE  
tehnologiei moderne asupra  

CREIERULUI UMAN 
 

 
 

Tehnologia modernă modifică felul în care 
gândim, în care simțim, în care uităm și ne 
amintim, chiar și felul în care visăm!  

Aceste lucruri sunt posibile datorită unei 
părți a creierului a cărei funcționare determină 
modificări ale fiziologiei și comportamentului 
uman. 

Aceasta caracteristica a creierului, 
neuroplasticitatea, și-a arătat întreg potențialul 
odată cu progresele recente ale tehnologiei și 
apariția acesteia tot mai accentuat în viața 
noastră: internetul, televiziunea; tehnologiile 
interactive transmit către creier o cantitate vastă 
de informații noi, iar creierul și organismul 
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reacționează la aceasta situație modificând felul în 
care funcționează. 

Nu se poate aprecia exact dacă acesta 
este un lucru pozitiv sau negativ și ca de fiecare 
dată părerile specialiștilor sunt împărțite. Astfel, 
există păreri pozitive, conform cărora tehnologia 
modernă aduce beneficii în viața cotidiană, 
ușurând mult efortul oamenilor, nefiind necesar ca 
memoria sa fie încărcată cu o cantitate enormă de 
informații. Pe de altă parte, există voci care afirmă 
că folosirea tehnologiei din ce în ce mai mult 
reduce capacitatea de atenție, de memorare și 
chiar distruge creativitatea.  
 Un lucru este cert, și anume că doar timpul 
va demonstra efectele reale ale extinderii 
tehnologiei în viața cotidiană. 
 Există studii prin care s-a demonstrat că 
efectul televiziunii modifică felul în care oamenii 
visează. Dacă, în trecut, visele oamenilor erau alb 
– negru, astăzi oamenii visează color. Conform 
studiului, oamenii povestesc despre vise color, 
odată cu apariția televizorului color. Deasemenea, 
este cunoscut că deseori, după vizionarea unui 
film, există șanse mari ca persoana care a urmărit 
filmul să aibă vise legate de filmul respectiv. 
 Un alt efect al folosirii intense a tehnologiei, 
este afectarea memoriei. În trecut, oamenii care 
memorau cu ușurință un volum mare de informații 
erau foarte apreciați. Oamenii cunoșteau și 
transmiteau prin viu grai legende, povești, poezii, 
cântece, în timp ce astăzi, grație motoarelor de 
căutare, care la un click distanță îți oferă într-un 
timp foarte scurt orice tip de informație, memoria 
nu mai este atât de antrenată și există tineri care 
nu țin minte informații banale precum ziua de 

naștere a unui prieten sau numere de telefon. 
Calcule matematice simple se fac cu ajutorul 
calculatoarelor de buzunar, iar unii oameni abia se 
descurcă să se deplaseze în orașul natal fără 
GPS. 
 Capacitatea de atenție este deasemenea 
afectată. Astăzi, cei care petrec mult timp în 
mediul online reușesc cu greu să citească o carte 
și să îi înțeleagă mesajul. Mai mult decât atât, 
poate nici bucăți de articol nu pot citi. Lecturarea 
se face sărind cuvinte și într-un ritm alert, 
practicându-se astfel o lectură de proastă calitate 
și fără a asimila informații noi. 
 Jocurile video sunt și ele un subiect de 
discordie. Unii consideră că aceste jocuri dezvoltă 
agresivitatea în rândul tinerilor, în timp ce alții 
susțin că de fapt aceste jocuri dezvoltă unele 
reflexe. S-a observat, fără a fi o certitudine, că 
băieții care joacă jocuri pe computer în special și 
care nativ erau dotați spre a rezolva ușor 
probleme de matematică, au ajuns să nu mai 
poată face nici calcule ușoare, în schimb, fetele 
încep să rezolve probleme de matematică tot mai 
dificile. Este cunoscut faptul că jocurile au un mare 
succes mai ales în rândul băieților. Cert este că, în 
timp se vor vedea adevăratele efecte ale acestora 
asupra indivizilor. 

În concluzie, efectele tehnologiei asupra 
creierului uman nu sunt cunoscute foarte bine 
astăzi, însă se poate aprecia că există atât efecte 
pozitive cât și efecte negative, iar pentru 
diminuarea efectelor negative un sfat util ar fi 
acela că folosirea cu moderație a tehnologiei 
poate pune în evidenta potențialul uman. 

 
Text  și grafică: POPESCU Ana-Cornelia – 6A 

 
 
 

FUMATUL 
 
 

Fumatul este acțiunea prin care o 
persoană inhalează fumul toxic dintr-o țigară, 
provocând și dependență. Prin combustia țigării 
sunt eliminate diverse substanțe toxice, în special 
nicotină. Acele substanțe intră în organism și 
provoacă daune asupra organelor interne. 
Deoarece fumatul provoacă dependență este 
foarte greu să te lași, așa că mulți fac sevraj 
tabagic.  

Fumatul, acest obicei zilnic atât de nociv 
pentru oameni, ascunde o istorie neștiută, plină de 
curiozități și lucruri care, în zilele noastre, nici 
măcar nu ne-ar trece prin cap: 

    tutunul a început să fie fumat prima dată la 
ceremoniile religioase. 

 cel care a adus tutunul în Europa a fost 
Ramon Pane, un călugăr. 

 în Evul mediu se credea că tutunul ajută la 
vindecarea bolilor și alungarea duhurilor 
rele. 

 la mijlocul secolului al XVI-lea, se credea 
că fumatul vindecă sifilisul. 

 țigările sunt cele mai comercializate obiecte 
din lume. 
În România mor pe an peste 33.000 de 

persoane din cauza fumatului, cei mai mulți având 
între 35 și 69 ani. 
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În spațiile publice închise, fumatul este 

permis numai în camere special amenajate pentru 
fumat, cu respectarea unor condiții obligatorii.  

Autoritățile au pus la punct o strategie prin care 
până în anul 2035 România să aibă prima 
generație de nefumători.

 
CHELARU Vlad-Andrei – 6A 

 

O  alimentație 
mai SĂNĂTOASĂ 

 
 

O alimentație sănătoasă constă 
neapărat în consumul fructelor și legumelor 
dar și al tuturor vitaminelor, proteinelor și 
glucidelor care sunt necesare organismului 
nostru. 

Felul în care orice om își percepe 
alimentaţia are impact asupra felului în care 
ne simțim și a sănătății noastre.  

Pentru a observa efectele vizibile ale 

unei alimentații sănătoase trebuie mai întâi să 
o integrăm în stilul nostru de viață și să o 
facem prioritară, nu ocazională. 

Niciun aliment nu poate conține toate 
vitaminele necesare organismului, astfel 
trebuie să avem o alimentație diversificată.  

O alimentație necorespunzătoare poate 
duce la probleme precum oboseală, obezitate 
sau alte boli.  

În general, medicii ne recomandă să nu 
uităm de nici o masă a zilei. Astfel: 

 Dimineața – la micul dejun este 
recomandat să mâncăm cât mai bine 
deoarece este cea mai importantă masă a 
zilei. O idee bună ar putea însemna un ou 
fiert însoțit de o felie de pâine integrală și o 
mică salată de legume sau un bol de 
cereale integrale cu lapte (de preferință 
naturale, nu din comerț). 

 Gustarea - un fruct de orice fel, este 
binevenit dimineața, deoarece îți oferă 
energie pe parcursul întregii zile. 

 După-amiaza – prânzul: în mod normal ar 
trebui să mâncăm moderat, o mâncare 
consistentă, ca de exemplu: o bucată de 
piept de pui cu legume ar fi delicioasă. 

 Seara – cina: ar trebui să nu exagerăm cu 
mâncatul, așa că o porție de paste sau o 
salată grecească (conține roșii, castraveți, 
brânză feta și un sos obținut din 
amestecarea unei lingurițe de ulei cu una 
de lămâie) ar fi de ajuns. 

Pentru ca mâncarea să fie mai bună 
se recomandă consumarea  alimentelor 
naturale, nu din supermarketuri! 
 

Text: VASILE Delia-Maria – 6A 
Grafică: TRANDAFIR Maria-Cristina – 5B 

 
Coord.: Prof. IVAN Adina-Camelia 
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Copilăria nu ar fi completă fără 
grădiniță, perioadă în care educatoarea se 
străduiește din răsputeri să îi educe și să îi 
formeze, în funcție de aluatul din care este 
plămădit fiecare. Grădinița rămâne un capitol 
special din lumea copilăriei, o etapă plină de 
bucurie, joc și prietenii. 

Copilăria va rămâne mereu proaspătă 
în memoria fiecăruia dintre noi și va fi în 
permanență un reper despre ce înseamnă 
fericirea. Atât timp cât vom avea în suflet o 
bucățică din copilărie, cred că ne vom putea 
păstra zâmbetul pe față, indiferent de 
încercările vieții. 
 

 
 

Importanța GRĂDINIȚEI 
în copilăria unui preșcolar 

 
O contribuție în dezvoltarea interacționării 

cu alți copii o reprezintă implicarea în diverse 
proiecte. Proiectele  sunt o adevărată provocare 
pentru preșcolari. În primul rând pentru că părțile 
implicate în proiect sunt copiii, din zone diferite ale 
țării sau chiar cu extindere, în afara ei. Parteneri în 
proiect sunt instituții și cadre didactice, colaboratori 
e-twinning. Proiectele implică activități culturale, 
artistico-plastice. Se derulează pe parcursul unui 
an, doi sau mai mulți ani școlari. Aceste proiecte 
pot ajuta la descoperirea propriei identităţi şi 
totodată să-și formeze o imagine de sine pozitivă.  
 

 
Coord.: Prof. înv. preșcolar ANDRIEȘ Cerasella 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea experienţială este lumina în care 
încercăm să ne împlinim demersul educaţional. 
Căutăm clipele în care cunoștințele desprinse din 
filele cărților li se dezvăluie aievea elevilor, prin 
mijlocirea unor experienţe în care implicarea 
directă a învăţăceilor consolidează revelator 
strădaniile dascălilor. În anul Centenarului Marii 
Uniri am pornit, aşadar, spre oraşul simbol al 
existenţei noastre unite: Alba Iulia. Cu fiecare 
obiectiv descoperit ne-am îmbogățit cunoştinţele 
geografice şi istorice, ne-am dezvoltat abilităţile de 
documentare şi de utilizare a tehnologiilor, ne-am 
îmbunătăţit comportamentul civic şi social, am 

comunicat şi am concurat pentru a aduna 
experiențe, informații şi… amintiri.  

Circuitul nostru s-a derulat pe parcursul a 
trei zile iar participanții au format trei echipe 
reprezentând trei culori: roşu, galben şi albastru. 
Din cetatea Tomisului am pornit spre capitala ţării 
şi am cântat imnul naţional la vederea Palatului 
Parlamentului. Popas de reculegere şi luare 
aminte am făcut la Mănăstirea Cozia, simbol al 
domniei lui Mircea cel Bătrân, coborând pe malul 
Oltului pentru a observa cum ingineria modernă 
îmblânzește forța râului ce traversează Carpaţii 
Meridionali. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREI CULORI: ÎN ANUL CENTENARULUI, 
LA ALBA IULIA 
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Mănăstirea Cozia 
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Pe aceeași vale a urcat şi Mihai Viteazul, 
în anul 1599, când a purtat victorios bătălia de la 
Șelimbăr, deschizând calea către Unirea de la 
1600. Nu puteam rata chiar şi o scurtă plimbare 
prin Hermannstadt / Sibiu. Pentru a avea o 
privire de ansamblu asupra dezvoltării cetăţii am 
urcat în Turnul Sfatului, de unde am privit cu 
încântare spre crestele înzăpezite ale munților 
Făgăraş. Curajoşi, am pozat şi pe „Podul 
Minciunilor”, pentru că noi ne încredem în 
adevăr...  
 

În ziua a doua, 27 martie 2018, am descoperit fascinaţia 
adevărului istoric zidit în temelia cetăţii Apulum / Bălgrad / Alba 
Carolina / Alba Iulia. Am întâlnit un centurion din Legiunea a XIII-a 
Gemina, care ne-a povestit despre organizarea armatei romane şi 
despre efortul lor de a cuceri Dacia. Cetatea îşi dezvăluie la fiecare 
pas povestea: păşim pe Via Principalis şi observăm organizarea 
unei locuințe în perioada castrului roman Apulum. Ne îndreptăm 
spre poarta principală a Albei Carolina şi ne înfiorăm când 
redescoperim istoria răscoalei din 1784, când țăranii iobagi din 
Transilvania s-au ridicat, sub conducere lui Horea, Cloşca şi Crişan, 
pentru a curma constrângerile feudale. Perioadele de pace se 
descriu prin construcţii precum Catedrala romano-catolică Sf. Mihail, 
o remarcabilă operă de arhitectură religioasă în stil romanic târziu, 
cel mai valoros monument de arhitectură din Transilvania. 

Poarta Principală a Albei Carolina în care a fost întemnițat Horea 
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Podul Minciunilor 

Un centurion din Legiunea a XIII-a Gemina 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceas solar Poarta a IV-a 

Privim prin lunetă spre clădirea primului observator 
astronomic din Ardeal. 

Tineri Basarabeni în horă la Centenarul Unirii 
Basarabiei cu România. 

La mai bine de 300 de ani de la 
Unirea înfăptuită de Mihai Viteazul, visul 
românilor de a trăi uniţi s-a împlinit prin 
Marea Adunare Naţională din 1 
Decembrie 1918 de la Alba Iulia, când s-a 
decis unirea Transilvaniei cu România. 
Astfel, s-au pus bazele Statului Unitar 
Modern Român. Catedrala Reîntregirii, 
construită în perioada martie 1921 – 
octombrie 1922, cu scopul anume de a 
găzdui ceremonialul încoronării Regelui 
Ferdinand I şi a Reginei Maria, ca 
suverani ai României Mari, este o 
expresie a unităţii neamului. Cu aceste 
gânduri în minte şi în suflet am păşit în 
Sala Unirii, în ziua în care se împlineau 
100 de ani de la Unirea Basarabiei cu 
România… 

Incursiunea noastră în istoria 
medievală a continuat pe drumul către 
castelul Corvinilor de la Hunedoara. În 
drumul nostru, am analizat atenţi peisajul 
Văii Mureşului, identificând pe hartă şi în 
realitate rezervaţia geologică Râpa Roşie, 
Munţii Metaliferi şi versanţii nordici ai 
Munţilor Şureanu. 
 

Catedrala Reîntregirii în care au fost încoronați 
Regele Fedinand Și Regina Maria. 

Clopotul spart simbol al desprinderii Basarabiei.. 
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Pe drumul de întoarcere am ţinut să trecem 
pragul primei şcoli româneşti din Ardeal, Şcoala din 
Șcheii Brașovului. Ne-am aşezat cuminţi în băncile lungi 
de lemn şi am ascultat fascinaţi povestea „tabletelor 
fără curent electric” şi a „calculatorului care nu se 
virusează”. Am dovedit că după atâta drum petrecut 
împreună putem să interacţionăm cu interes atunci când 
ne sunt prezentate manuscrise centenare, tiparniţa din 
timpul diaconului Coresi, când ni se povesteşte cum s-a 
izbutit salvarea documentelor valoroase de încercarea 
comuniştilor de a distruge cărţile ce păstrau istoria 
poporului român şi cum poporul român, despărțit de 
valurile istoriei, şi-a păstrat identitatea de limbă, port şi 
credinţă. 

Tot ce am descoperit şi construit în această excursie va reprezenta, pentru noi, o sursă de viitoare 
proiecte, în căutarea unui răspuns la întrebarea: „Cine suntem?”… 

Coord.: Prof. BUSUIOC Loredana-Maria 

Strada Sforii 
– cea mai 

îngustă 
stradă din 
România  

Inginerii români 
au mutat un 
bloc turn în 
1986 cu tot cu 
locuitoti pentru 
a face loc 
bulevardului  

„tabletele fără curent electric” 

„calculatorul care nu se virusează” 

Hunedoara 
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Farul Genovez 
 
 
 
 

FARUL GENOVEZ este un 
monument a cărui frumusețe și importanță 
pentru istoria orașului Constanta sunt de 
necontestat. Farul Genovez este amplasat 
pe faleza orașului, între Cazino și 
Comandamentul Marinei. 

În ciuda numelui, monumentul nu 
are nimic în comun cu genovezii. Într-un 
articol din 2004, jurnalista Maria Comaniță 
Cica, menționa că deși genovezii au ajuns 
în portul Constanța, ei nu au ridicat aici 
niciun far. În „Povestea Farului Genovez”, 
Petre Covacef povestește că „mai 
degrabă numele de genovez vine de la un 
calificativ care a fost acordat de turcii 
care au ocupat Dobrogea până în 1878. 
Turcii care se aflau atunci pe aceste 
locuri, oameni modești în traiul lor și în 
construcțiile de locuințe, au fost 
impresionați de construcțiile mari 
întâlnite la Constanța începând cu 
secolul al XV-lea. Impresionați de 
zidurile groase întâlnite în mai multe 
locuri din Constanta le-au denumit în 
limba lor, Geneviz Calee (cetate 
genoveză). La Constanța au existat mai 
multe construcții care au purtat numele 
de Chei genoveze, Magazii genoveze 
și nu se putea ca o construcție de far 
să nu se numească Far Genovez.” 

De-a lungul istoriei, pe locul 
actualului stabiliment au mai funcționat 
alte două faruri. Ultimul dintre ele a fost 
reconstruit între anii 1858 și 1860 de către un 
inginer francez de origine armeană care s-a 
stabilit în Constanța după încheierea războiului 
Crimeei, întemeindu-și aici o familie. Astfel s-a 
născut frumosul Far Genovez! 

Monumentul are o înălțime de 16 metri, 
formă octogonală și este construit din blocuri 
de piatră naturală. Farul se continuă cu o 
cupolă metalică cu opt geamuri din care era 
proiectată lumina. La rândul său, vârful cupolei 
este decorat cu elemente care indică punctele 
cardinale. În interior se află o scară în formă de 
spirală, cu 53 de trepte, care ne conduce către 
cupola metalică. Forma octogonală este cea 

care îi oferă 
farului o notă de unicitate, făcându-l să 
fie o construcție originală. Farul îi călăuzea pe 
marinari cu ajutorul luminii sale albe care se 
înălța la 21 de metri deasupra mării și avea o 
vizibilitate de circa 5 kilometri în larg. Spre 
deosebire de alte construcții de același tip, 
lumina farului de la Constanța nu se 
rotea. Stabilimentul a funcționat până în anul 
1905, atunci când a fost înlocuit cu un far 
modern, devenind în acel moment unul dintre 
cele mai cunoscute și pitorești monumente ale 
orașului Constanța. 

Text și desen: JALIA Robert -Alexandru– 6B 
  Coord.: Prof. Roșu Irina 
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Școala 
Mi-aduc aminte, eram mic 
La șapte ani eram pitic. 
În clasa-ntâi când am intrat 
La „Jean Bart” eu m-am prezentat. 
 
Repede anul s-a scurs, 
În clasa-doua am ajuns, 
Și-am terminat premiant, 
Când într-a treia am intrat. 
 
Școala eu am continuat 
Și într-a patra am intrat, 
De-nvățătoare am ascultat 
Și-am terminat tot premiant. 
 
 
 

Vacanța repede-a trecut 
Și-ntr-a cincea am ajuns 
Și cu drag eu am plecat 
Să învăț tot la „Jean Bart”. 
 
Nu mai am învățătoare, 
Eu am numai profesoare. 
Peste mai multe materii am dat 
În clasa-șaptea când am intrat. 
 
Clasa a șaptea am început, 
Timpul repede-a trecut. 
La „Jean Bart” voi continua 
Când voi trece în clasa a opta. 
 
BENCHEA Pavel Nicolae – 7A 
Coord. Prof. LUNGU Gabriela

 

 

Rebus 

1. După cucerirea romanilor Dacia a trecut într-o perioadă de… 
2. Litovoi și Seneslau aveau câte un… 
3. Grecii îi închinau acolo jertfe lui Zeus 
4. Mircea cel Bătrân a construit o… la Târgoviște. 
5. Vlad Țepeș a fost un… 
6. Austriecii au avut un… 
7. Țara Românească și-a câștigat … prin lupte 

 

BONTAȘ Adina-Ioana – 4A 
Coord.: Prof. înv. primar MARIN Florentina 
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Dobrogea înainte și după 1878 

 

 
RELIGIILE DIN DOBROGEA 

Biserica Creștin-Ortodoxă românească din 
Dobrogea în timpul stăpânirii otomane (1417-
1878) a jucat un rol major, ea având o 
semnificație importantă pentru viața culturală de 
aici. În timpul celor patru secole de stăpânire 
otomană, Biserica a avut  o organizare bine 
închegată, cu locașuri proprii, ceea ce atestă 
existența unui număr important de credincioși. 

La mijlocul secolului al XVI-lea, s-a înfiinţat 
Mitropolia Proilaviei (Brăilei), partea de nord a 
Dobrogei a trecut în componenţa acestei eparhii. 
În 1813 Mitropolia Proilaviei a fost unită cu cea a 
Dârstorului, apoi, în 1829, odată cu reintegrarea 
Brăilei la Ţara Românească, îşi încetează 
existenţa și, pentru părţile din dreapta Dunării, 
apare o eparhie ortodoxă, Arhiepiscopia Tulcei, 
care, alături de Mitropolia Dârstorului, şi-a 
continuat existenţa până la sfârşitul stăpânirii 
otomane.  

Secole de-a rândul, prin grija unor voievozi 
precum: Radu Şerban, Matei Basarab, Vasile 
Lupu, Constantin Brâncoveanu, Alexandru 
Ipsilanti, au fost zidite și rezidite, prin daniile 
domnitorilor, bisericile româneşti din oraşele cele 
mai importante ale Dobrogei. Biserica 
Mitropolitană din Silistra a fost zidită de Grigore 
Ghica I (1660-1664), în 1774, a fost fondată 
Biserica din Turtucaia; în 1870, Biserica română 
din Tulcea era considerată, de Nifon Bălăşescu, 
cea mai mare şi impunătoare dintre toate 
bisericile din Dobrogea. În oraşele şi satele 
Dobrogei, deşi această provincie se afla sub 
stăpânirea unui stat musulman, au existat de-a 
lungul timpului biserici ortodoxe. În Dobrogea au 
existat şi aşezăminte monahale româneşti, care 
au jucat un rol important atât în viaţa religioasă 
cât și în viața culturală a provinciei1.  

Provincia era un microcosmos al tuturor 
religiilor: românii împreună cu bulgarii, grecii, 
rușii lipoveni de rit vechi erau creștin-ortodocși; 
turcii și tătarii erau de religie musulmană; evreii 

                                                           
1 Enache Tușa, Imaginar politic și identități colective în 
Dobrogea, Editura Institutului de științe politice și relații 
internaționale, București, 2011, p. 230.   

erau de religie mozaică, pe lângă aceștia fiind 
romano-catolicii și protestanții. Existența unei 
majorități creștin-ortodoxe covârșitoare a permis 
practicarea religiei specifice fiecărei comunități în 
parte pe teritoriul dobrogean și după revenirea la 
administrația românească.  

În România, existenţa unei majorităţi 
covârşitoare creştin-ortodoxe, împreună cu 
tradiţia și tratatele vechi (capitulaţiile) încheiate 
între Principatul Moldovei, Ţara Românească şi 
Imperiul Otoman, care a permis practicarea 
religiei musulmane pe teritoriul românesc, a 
favorizat o asociere între domeniul juridic și 
identitea creştină. Acest principiu a fost 
consacrat prin articolul 7 din Constituţia din 1866 
din România, care susținea că: „Numai străinii de 
rit creştin pot dobândi naturalizarea”. 

Cel mai vechi locaș de cult creștin-ortodox 
păstrat în Dobrogea din perioada medievală este 
Biserica Sfântul Atanasie din comuna Niculițel 
din județul Tulcea, care datează din secolul al 
XIII-lea, în timp ce din secolul XVII datează 
Mănăstirea Taița, aflată pe lângă pârâul cu 
același nume din nord-estul județului Tulcea. 

Luptele ecleziastice declanșate de 
separarea Bisericii bulgare din Dobrogea nu i-a 
afectat pe românii care au rămas în continuare 
credincioși Patriarhiei Ecumenice. În 1870 
exarhatul bulgar nou creat a contestat autoritatea 
Patriarhie Ecumenice grecești din Dobrogea, 
încercând mai ales atragerea parohiiilor ortodoxe 
românești supuse Patriarhiei.  

Un frumos edificiu religios aparținând 
comunității grecești din zona rurală dobrogeană 
este în comuna Izvoarele, județul Tulcea, unde 
trăiește și azi o consistentă comunitate 
grecească. 

Religia comunității turco-tătarilor este 
islamică având la bază cartea lor sfântă numită 
Coran.  Și după sfârșitul administrației otomane, 
în 1878, și revenirea administrației românești în 
Dobrogea, turcii dobrogeni s-au bucurat de  
libertatea de conștiință și de cult, trăind în 
curățenie și înălțare spirituală conform cu religiei 
lor. Ei nu au abuzat niciodată de această libertate 
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respectând reglementările și legislația otomană 
înainte de 1878 și pe cea românească după 
1878. Muftiatele erau instituții reprezentative ale 
cultului islamic din perioada otomană, care au 
continuat apoi să existe și după 1878, când 
Dobrogea a revenit la administrația românească, 
statul român recunoscând drepturile tuturor 
comunităților religioase, inclusiv a celei islamice 
turcești și tătărăști. După primul război mondial 
muftiatele și-au pierdut autonomia. 

Un alt grup semnificativ este cel al 
aromânilor considerați românii macedoneni. 

Ion Ionescu de la Brad, bun cunoscător al 
realităţilor dobrogene din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, menţiona că în fiecare sat şi 
cătun exista o şcoală şi o geamie şi că pe unde a 
trecut nu a văzut şi nici nu a auzit de vreun 
incident, cât de mic, între români, bulgari, tătari şi 
turci. 

 Modelul de convieţuire interetnică 
dobrogeană a funcţionat exemplar secole de-a 
rândul, deşi el ar fi putut să fie subminat de 
războaiele ruso-turce sau chiar de cele româno-
turce, motivele ar putea fi: profunda religiozitate a 
oamenilor acestei comunităţi, credinţa lor în Allah 
şi Dumnezeu, ambele religii, creștină şi islamică, 
pe care au îmbrățișat-o comunitățile amintite fac 
apologia iubirii şi întrajutorării, nu repudiază 
ştiinţa, lasă omului libertatea spirituală. Un alt 

motiv al bunei convieţuiri între români, tătari şi 
turci ar fi necesitatea de a se sprijini reciproc în 
faţa greutăţilor existenţiale, în acest spațiu 
multietnic considerat în folclorul zonei „dulce loc 
de pribegie”. Consecvent cu această platformă, 
Carol I şi Guvernul român au răspuns iradelei din 
1905 (decret imperial) a sultanului prin care 
acesta recunoştea autoritatea Bisericii Române 
din Macedonia prin intenţia construirii unei 
moschei care a înlocuit Geamia „Sultan 
Mahmud” ridicată în 1822 de Hafuz Hussein 
Paşa. Noul edificiu construit în „stil arab-
egiptean” după planurile arhitectului Victor 
Stephănescu şi soluţiile tehnice ale inginerului 
Gogu Constantinescu, sosit de la Londra 
(inventatorul sonicităţii).  

La recensământul din 2011 au fost 
înregistrate în Dobrogea 18 religii și culte 
religioase, predominantă fiind cea creștin-
ortodoxă, România fiind a patra țară din lume ca 
număr de creștin–ortodocși. 

 
BIBLIOGRAFIE 
Enache Tușa, Imaginar politic și identități 

colective în Dobrogea, Editura Institutului de 
științe politice și relații internaționale, București, 
2011, p. 230-236. 
 

IORDACHE Daniela-Izabela – 7A 

 

TURCII DIN DOBROGEA 

Prima consemnare documentară a 
prezenţei unor etnici turci în ţara noastră este din 
anul 1264, când un grup de 12 mii de ostaşi s-a 
aşezat în Dobrogea pentru a apăra Imperiul 
Bizantin de invaziile străine.  

Dominaţia turcească a continuat sute de 
ani. Abia în secolul al XVII-lea Dobrogea era 
administrată potrivit legislației turco-islamice 
propriu-zise. Se cunosc un număr de 354 de 
denumiri de localități, sate, comune de origine 
turcească existente în decursul timpului pe 
teritoriul Dobrogei, de la Tulcea până la Vama 
Veche, printre care am putea enumera 
următoarele sate din județul Constanța: 

Karaharman (Aria Neagră) - satul Vadu, Kara 
Omer (Omer cel negru) - oraşul Negru Vodă, 
Karakoyun (Oaia Neagră) - oraşul Năvodari, 
Karakuyu - sat Valea Dacior, Karaağaç (Ulmul 
Negru) - sat Tufani. Denumirile turcești sunt și în 
numele referitoare la ape: în județul Tulcea: 
Ciamurlia - sat (Noroi), Morugöl - sat (Lacul 
Violet); în județul Constanța: lacul Tekirgöl (Lacul 
Sur, Lacul Vărgat) - comuna Techirghiol; Valali 
(Valea Rea) - satul Văleni, comuna Dobromir; 
denumiri de rocă: în județul Constanța: Altın 
Tepe (Colina de Aur) - satul Altıntepe - Tulcea, 
Tuzla (Salina) - comuna Tuzla, Polukçu (Plugar) - 
satul Adâncata; nume de plante: Armutlu (Periş) 
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- satul Turda în județul Tulcea; Kavaklar (Plopi) -
sat Plopeni, Karaharman (Aria Neagră) – satul 
Vadu din județul Constanța; nume de păsări și 
animale: Aşağı  Kargalık - sat Corbu de jos, 
Danaköy (Satul Vacii) - sat Nicolae Bălcescu, 
Kara Tay (Mânzul Negru) - satul Nisipari, Kartal 
(Vultur) - sat Vulturu din județul Constanța; 
termeni care exprimă noțiuni de așezare 
umană în funcție de meserii și rang: Eski 
Saray (Vechiul Palat) - Gârliciu, Amzacı (Purtător 
de Sigiliu) - Amzacea, Kalaycı (Spoitor) - Faurei, 
Düğüncü (Nuntaşi) - Nuntaşi, Çıkırıkçı (Rotar) -
Sibioara, toate din județul Constanța; nume care 
definesc alcătuirea lor: Yılanlık (Şerpărie) - 
Vama Veche, Beylik (Cladirea pentru găzduirea 
trimişilor otomani) - Viile, din județul Constanța; 
Kızıl Hisar (Fortul Roşu) - Slava Rusă, Koca Ali 
(Ali Uriaşul) - Lumina, Kop Aydın (Aidîn 
Lăudărosu) - Cobadin, din județul Constanța; 
nume care definesc trăsături: Acı  göl (Lacul 
Dulce) - Agighiol, Şemeret (Harnica) - Şemeret, 
județul Tulcea; Tatlıcak (Locul Dulce) - Dulceşti, 
Kokarca (Afumaţi) - azi Pietreni, din județul 
Constanța; nume ce definesc legături de 
familie: Baba Dağ (Muntele Străbunului) - 
Babadag din județul Tulcea și Dokuz Oğu (Nouă 
Fii) - azi Cuza Vodă, Bayram Dede (Bunicul 
Sărbatoare) - azi Independența din județul 
Constanța.  

Abia în 1877, după războiul româno-ruso-
turc, Dobrogea de Nord a fost redată României, 
care-şi obținuse Independenţa faţă de Imperiul 
Otoman, după mai bine de patru secole şi 
jumătate. În ciuda numeroaselor conflicte, în cei 
aproape 800 de ani de convieţuire, turcii şi 
românii şi-au respectat reciproc cultura, 

obiceiurile şi limba. Musulmanii au fost buni 
cetățeni români, au susținut integritatea statului 
român. Astfel, la Lucrările Congresului 
Dobrogenilor Musulmani, din 21 iulie 1919, 
aceștia au adoptat o poziție împotriva cedării 
Cadrilaterului. Odată cu ratificarea, prin decrete 
regale, a unirii Basarabiei, Bucovinei și 
Transilvaniei, s-a acordat cetățenia română 
tuturor locuitorilor, inclusiv evreilor care până în 
acel moment o obțineau prin cereri individuale. 

La 9 decembrie 1919 a fost adoptat 
Tratatul minorităților. Dar drepturile cetățenilor 
români de alte naționalități fuseseră prevăzute 
deja în decretele Consiliului de Miniștri, din 30 
decembrie 1918, respectiv 28 mai 1919. Acestea 
erau: libertatea cultului, autonomie locală în 
materie religioasă, drepturi la școli confesionale 
și instituții de caritate.  

Statul român s-a implicat în susținerea 
minorităților, conform Constituției din 1923, art. 5 
spunea: „Românii, fără deosebire de origine 
etnică, de limbă sau de religie, se bucură de 
libertatea conștiinței, de libertatea 
învățământului, de libertatea presei… de toate 
libertățile și drepturile stabilite prin legi”. În 1938, 
odată cu dizolvarea partidelor politice și a 
Constituției din 1923, în noua Constituție sunt 
cuprinse prevederi cu privire la minorități: „toți 
cetățenii români, fără deosebire de origine etnică 
și credință religioasă, sunt egali înaintea legii, 
datorându-i respect și supunere” - art. 4 și 5. 

Turcii și tătarii din Dobrogea au trăit pașnic, 
au reușit să se integreze în zonă. În general nu 
s-au consemnat probleme ale acestei minorități 
cu autoritățile locale, mai mult chiar, fapt arătat 
mai sus, aceștia s-au considerat dintotdeauna 

Moscheea Carol - Constanța   Moscheea Esmahan de la Mangalia                         Moscheea de la Babadag 
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cetățeni români iar Dobrogea ca fiind pământ 
românesc.  

În 1904, la Cernavodă, regina Elisabeta se 
întâlnea la bordul vasului cu câteva femei de 
origine turcă. Regina relatează că acestea, 
înainte de a se urca la bordul vasului, au pus o 
condiție, și anume să nu fie niciun bărbat pe 
aproape. După ce au intrat în salon, „acestea    
și-au lepădat vălul și stăteau înaintea mea în 
hainele cele mai frumoase. Erau îmbrăcate în 
catifea roșie cusută cu mult aur și în mătase de 
culoare verde și albastră să te minunezi; erau cu 
giuvaere bogate, mai ales cu salbe de aur, de 
bani frumoși și poate foarte vechi. Coadele lor 
vopsite cu henna atârnau pe spate și erau legate, 
la cap, cu tulpane fine, de care atârnau cusături 
drăgălașe și firfirici”. 

În privința musulmanilor, autoritățile 
române nu interveneau în problemele de ordin 
religios, cum ar fi numirea clerului, întreținerea și 
repararea lăcașurilor de cult, salarizarea 
personalului: hatipi, imami, muezini, vaizi. În 
România s-au păstrat din vremea Imperiului 
Otoman patru muftiate: Constanța, Tulcea, 
Silistra și Bazargic. Personalul acestora era 
retribuit de la bugetul de stat. Muftiii erau numiți 
și demiși de către Ministerul Cultelor. Marele 
Muftiu era conducătorul Cultului islamic, având și 

atribuții judecătorești pe lângă cele de ordin 
religios. Pe lângă acestea, alături de conducerea 
supremă a clerului musulman, se implicau în 
soluționarea problemelor religioase ale 
comunității turco-tătare, colaborarea cu 
autoritățile române, pentru promovarea 
intereselor credincioșilor musulmani. 

În anul 1928 cultul musulman numără 419 
lăcașuri de rugăciune, 243 de hatipi, 194 de 
imami, 139 de muezini și 576 de hogi.  
 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Coord. Ioan Scurtu, Liviu Boar, Minoritățile 
Naționale din România 1918 -1925, București, 
1995, p. 8. 
2.  Cultul musulman din România 1945 –1989 în 
Dosarele Istoriei, an VIII nr. 9 din 2003, p. 56. 
3. D. Vultureanu, Nomenclatorul Dobrogei 1886 - 
Observațiuni,  București, Tipografia Românului 
Vintilă Sossetti. 
4. George Ioan Lahovari,  C. I. Brătianu, Grigore 
Tocilărescu, Marele Dictiınar Geografıc al 
României, Vol. I, Vol. II, Vol. III, Vol. IV, Vol. V 
(1898-1902). 
5. Repere istorice cu privire la relațiile Româno-
Turce, comunicări de la al VIII-lea Congres de 
istorie turcă, vol. 2, Ankara 1981, p. 1503-1510.

 
ARIF  Reyhan – 4A 

 
 
 
MACEDOROMÂNII 
 

Originea macedoromânilor, reprezentanți 
ai romanității  de la Sud de Dunăre, a constituit 
adesea o preocupare a istoricilor și filologilor. 
Această populație romanizată prezentă în 
numeroase localități din Albania, Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, era cunoscută în izvoarele 
străine cu numele de vlahi, ei se numeau  
«români» de la latinescul «romanus». Ca o 
consecință a graiului lor, care cere proteza a în 

pronunțarea anumitor consoane, „roman” a 
devenit „aromân”.  Numele de aromân s-au 
armân s-a generalizat cu timpul, fiind cel mai 
convenabil, întrucât macedoromânii i-ar putea 
desemna numai pe cei din Macedonia, după cum 
megleno-românii, pe cei din Meglenia și 
istroromânii pe cei din Istria. 

Aromânii, atât înainte cât și în zilele 
noastre, sunt împărțiți în mai multe grupuri, sau 
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tulpini, purtând diverse denumiri: pindenii, 
grămuștenii, fărșiroții și muzăchiarii. 

Pindenii locuiau în Munții Pindului în 
Tesalia din Grecia. 

Grămuștenii locuiau în regiunea Gramoștei, 
la frontiera dintre Albania și Grecia, în Bitolia, din 
fosta Iugoslavie, precum și în Munții Traciei. Toți 
erau păstori, mai puțin migranți decât frații lor 
fărșeroți, dar și cu industria și comerțul. 

Fărșeroții locuiau în Albania sudică, în 
regiunea Vodenei (Edesa) și pe alocuri în Pind. 
Numele lor și l-au luat de la satul Frașari din 
Albania. 

Muzăchiarii locuiau în provincia Muzăchia 
de pe malul Adriaticii. „Muzăchiarii, sunt români 
care locuiesc în provincia Muzăchia de pe malul 
Mării Adriatice (Albania). Ei se numesc între ei 
români, nu aromâni ca cei din Macedonia și Epir. 
Provincia Muzachia situată pe ambele maluri ale 
râului Semeni, a fost principatul Mușaților și era 
cunoscută sub numele de Musatius și Musacius, 
de unde apoi numele de Muzachia…”2.  

Un eveniment deosebit în famile, o bucurie 
de la cel mai mic până la cel mai mare este 
nașterea unui copil, care până la Botez nu avea 
niciun nume, pe acesta i-l punea nunul (nașul). 

Botezul se face la fel ca la toți ortodocșii. 
La sate se fac mâncărurile tradiționale. La oraș 
însă, mai ales cei care locuiesc la bloc, mănâncă 
mâncărurile obișnuite în astfel de cazuri în 
localuri sau restaurante. Muzica se axează pe 
cântece macedonești. De cele mai multe ori, sunt 
angajați lăutari cunoscători ai acestor melodii, 
sau orhestre de aromâni, la fel procedându-se și 
la nunți. 

Logodna tinerilor se stabilea numai de 
către părinți. De foarte multe ori tinerii nici nu se 
cunoșteau înainte de logodnă. Părinții țineau 
foarte mult ca băiatul și fata să fie dintr-o familie 
distinsă și cu bună reputație. Existau cazuri când 
o familie de tineri căsătoriți era într-o relație bună 
cu o altă familie de tineri căsătoriți, hotărând 
încuscrirea anticipată pentru nepoții aflați la 
vârsta copilăriei. Logodna se face în două etape: 
logodna mică și cea mare. Logodna mică constă 
în faptul că rudele cele mai apropiate ale 
băiatului vin la fată cu cadouri, de obicei cercei 
sau cruciulițe din aur. Atunci se fixează și data 
logodnei mari într-o zi de sărbătoare. La logodna 
mare sau oficială vine mirele împreună cu mare 
parte din rude din nou cu cadouri. Cadoul mirelui 
este alcătuit dintr-un medalion, cruciuliță și inel 
din aur. Până la nuntă tinerii nu aveau voie să se 
întâlnească. 

                                                           
2  Nicolae Cușa, Macedoromânii pe văile Istoriei, Editura 
Europolis, Constanța, 1990, p. 30.  

La macedoromâni, nunta de obicei ține o 
săptămână, de miercuri până miercuri la prânz, 
se fac două nunți atât la fată cât și la băiat, 
fiecare cu rudele lui. Miercuri vin rudele ca să 
aleagă orezul pentru mâncărurile pentru nuntă iar 
bărbații se cinstesc cu băuturi. În toate zilele e o 
permanentă veselie cu cântece și dansuri 
tradiționale. Joi se frământă aluatul pentru pâine 
folosită la nuntă. Se curăță năutul și se fierbe 
pentru a obține o zeamă folosită la alutul pentru 
colaci. Vineri se coace pâine și se pregătesc 
mâncărurile care se vor consuma la nuntă. 

Sâmbătă are loc nunta la fată când se 
invită seara rudele fetei. La 12 noaptea există 
obiceiul să vină, din partea mirelui, mai mulți 
tineri. Mireasa merge la cișmea ca să aducă apă. 
Tinerii sunt serviți cu mâncăruri și băuturi și se 
dansează. La mire sâmbăta se face flambura 
dintr-o creangă dreaptă cu trei brațe de un metru 
înălțime, sau de o jumătate de metru, din lemn 
de corn, care se împodobește cu 3 mere, o 
batistă roșie și cu lână. După terminarea nunții 
flambura se așează pe casa mirelui unde va sta 
40 de zile. 

Duminică dimineața, în ziua nunții, în casa 
fetei rudele îmbracă mireasa, ca și în casa 
mirelui are loc bărbieritul și îmbrăcarea mirelui. 
La prânz rudele apropiate mirelui merg la nași 
unde se mănâncă și se cântă cântece specifice. 
Apoi întreg alaiul merge la casa socrului mic 
pentru a lua mireasa. Socrii mici și rudele lor 
urează bun venit tuturor rudelor mirelui și nașilor 
și le servesc o mică gustare. După ce nașa a 
aranjat mireasa ea este dată de către socri mici 
mirelui. Înainte de ieșirea din casa părinților 
mireasa varsă un pahar cu vin de pe pragul ușii 
ca să aibă belșug în căsnicie. 

Cununia religioasă se face la Biserică în 
ritul Creștin-Ortodox. 

Petrecerea, la care nuntașii dau daruri 
mirilor, are loc la mire acasă, de Duminică seara 
până luni dimineața.  

Luni seara mireasa se scoate la horă, cei 
prezenți privesc mireasa care e ținută de mână 
de naș cu flambura în mână. 

Marți se continuă nunta când socrii mari 
primesc socrii mici și cu rudele lor apropiate. 

Miercuri se consumă tot ce-a mai rămas 
dintre mâncăruri, fiind ultima zi a nunții. 

Miercuri este ultima zi de nuntă, toți cei 
veniți din alte localități se pregătesc de plecare. 

„Desigur se respectă în funcție de 
posibilitățile fiecăruia, ceea ce se respectă însă 
sunt datinile, supravegheate cu meticulozitate de 
bătrâni, ca o condiție a trăiniciei și păstrării 
neamului”3.     
                                                           
3  Ibidem, p. 97. 
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GRECIA ANTICĂ 
 

Civilizația greacă s-a stabilit în bazinul 
mării Egee, în Grecia continentală. Între anii 
2000-1200 î. Hr. pe teritoriul Eladei (Grecia 
antică) s-au așezat valuri succesive de triburi 
elenice. 
 Grecia continentală prezintă trei regiuni 
distincte: nordul, unde se află Olimpul, sălașul 
zeilor; partea centrală, formată în principal din 
două provincii - Atica, dominată de cetatea 
Atenei, și Beoția cu capitala la Teba; partea 
sudică, Peloponesul, unde se află, în provincia 
Laconia, cetatea Spartei. 

Prima civilizație s-a dezvoltat în Grecia 
insulară, în Creta, din anul 2000 până în 1450 î. 
Hr. Ruinele cetății Cnossos, capitala regatului 
legendarului rege Minos, atestă o civilizație 
antică înfloritoare, cultura minoca. Din mulțimea 
insulelor existente în Marea Egee mai 
însemnate sunt: Samos, Delos, Rodos, Cipru, 
Tasos, Egina, Eubeea. 

Grecia continentală cuprinde un relief 
muntos, cei mai importanți fiind Munții Olimpului 
(considerați lăcașul zeilor) și Munții Pindului. În 
secolul al II-lea î. Hr. triburile indo-europene ale 
aheilor, dorienilor și eolienilor supun populația 
autohtonă, preelenă. Aheii se stabilesc în partea 
continentală și în insule. 

Sub influența culturii miceniene, Grecia 
cunoaște cea mai avansată civilizație europeană 
din mileniile III-II î. Hr. Numele acestei civilizații 
provine din numele celei mai renumite cetăți a 
aheilor, Micene, din Pelopones. Prima expediție 
a aheilor a fost cea împotriva Cretei, pe care au 
jefuit-o. Au distrus civilizația cretană dar au 
întemeiat în locul acesteia temuta cetate a 
Spartei. Încercând să cucerească noi teritorii pe 

coastele Asiei Mici, au asediat cetatea Troiei, 
ceea ce a dus la Războiul de 10 Ani, terminat 
prin înfrângerea acesteia. 

La sfârșitul mileniului al II-lea î. Hr. 
pătrunde ultimul val elen, cel al dorienilor. Mai 
puțin civilizați, cuceritori brutali, dorienii, au 
supus pe basileii ahei, distrugând palate, 
stabilindu-se în cele din urma în Pelopones.  

Din amestecul acestora a rezultat 
poporul grec. Perioada anilor 1200-900 î. Hr., 
perioadă a dispariției regatelor aheene, este 
numită „epoca veacurilor întunecate”. 
Determinați de valurile de populații care 
pătrunseră în mileniul al II-lea în sud-estul 
Europei, grupuri de eleni migrează spre insulele 
din Marea Egee și spre Țărmul Asiei Mici, spațiu 
unde se va forma Grecia asiatică. Cel mai mare 
teritoriu de aici s-a numit Ionia, datorită ionienilor 
așezați în provincia Atică dar și pe coasta Asiei 
Mici. Printre orașele întemeiate astfel s-au aflat 
Millet, Calofon, Pergam, Efes. Acestea au 
reprezentat în mileniul I î. Hr. regiunea cea mai 
dezvoltată din punct de vedere cultural. 

Lupta pentru hegemonie între Atena 
democratică și Sparta regimului aristocratic 
dezlănțuie Războiul Peloponesian (431-404 î. 
Hr.) care antrenează o mare parte a lumii 
grecești și care se termină prin înfrângerea 
Atenei și recunoașterea temporară a autorității 
Spartei. După Secolul lui Pericle, lumea greacă 
intra în declin. 

Folosindu-se de rivalitatea dintre cele 
două cetăți, regele Macedonieii, Filip al II-lea îi 
va învinge pe greci în bătalia de la Cheroneea 
(338 î. Hr.), după care va uni cetățile grecești în 
Liga de la Corint. 
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Coord.: Prof. dr. MOMCIU Mariana 



Oglinda împlinirilor noastre 
 
 

OLIMPIADE 
 

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 
 

ETAPA LOCALĂ 
 TRUȘCĂ VLAD – 8B – MENȚIUNE 

 
 

OLIMPIADA DE FIZICĂ 
 

ETAPA LOCALĂ 
 POPESCU ANA-CORNELIA – 6A – PREMIUL III 
 ROȘU TEODORA – 6B – MENȚIUNE 
 VASILE DELIA-MARIA – 6A – MENȚIUNE 
 BOLOCAN VLAD-CONSTANTIN – 7B – PREMIUL III 

ETAPA JUDEȚEANĂ 
 BOLOCAN VLAD-CONSTANTIN – 7B – PREMIUL I – CALIFICAT ETAPA NAȚIONALĂ 

  
 

OLIMPIADA DE BIOLOGIE 
 

ETAPA LOCALĂ 
 CANTARAGIU CĂTĂLINA – 7A – MENȚIUNE 
 BOLOCAN VLAD – 7B – MENȚIUNE 
 BUCUR  SERGIU-MIHAI  – 7A – MENȚIUNE 
 DINU ANA-MARIA – 7B – MENȚIUNE 
 SAMARA  ANDREEA – 7A – MENȚIUNE 
 DUMINICĂ SIMONA-INGRID – 8B  – PREMIUL I 
 BAICU MARIA-SIMONA – 8B  – PREMIUL II 
 NEDELCU  RALUCA-ȘTEFANIA – 8B  – PREMIUL II 

ETAPA JUDEȚEANĂ 
 BUCUR  SERGIU-MIHAI  – 7A – MENȚIUNE 
 CANTARAGIU CĂTĂLINA – 7A – MENȚIUNE 
 NEDELCU  RALUCA-ȘTEFANIA – 8B  – PREMIUL II 
 DUMINICĂ SIMONA-INGRID – 8B  – PREMIUL II 
 BAICU MARIA-SIMONA – 8B  – PREMIUL II 

  
  
  

CONCURSURI 
 

LIMBILE FRANCEZĂ ŞI ENGLEZĂ 
 

Concurs de Bandă Desenată „BD Noel / BD Santa” 
 CANTARAGIU CĂTĂLINA – 7A – PREMIUL II 

  
 

Până  
la data de 
27.03.2018 
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MATEMATICĂ 
 

Concurs de matematică „TOMIS” 
 Bolocan Vlad – 7B – Mențiune –  Calificat etapa județeană 

 
  

 
Alte domenii 

Concurs de șah „Cupa Unirii 24 Ianuarie”, în cadrul  proiectului „Prin șah ne desoperim” 
CAER poziția 625  

 Isai Mario – 7B – Locul I 
 Zăbavă Călin-Emanuel – 5B – Locul al II-lea 
 Borea Octavian-Gabriel – 6C – Locul al II-lea 

  
 

 
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

 
 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

Concurs Județean de Limbă și Literatură Română  „COMORILE CONDEIULUI” 
Etapa 2 

 Alexandrache Erik-Andrei – 2A – 98p – Premiul I 
 Ioniță Mirela Petruța   –  2B –  96,80p – Premiul II 
 Asanageanu Crina- Teodora –  2B –  94,70p – Premiul II 
 Dorobanțu Andra – 2A – 94,40p – Premiul II 
 Grămăticu Andreea-Mihaela – 2A – 93,70p – Premiul III 
 Parpală Rareș- Ștefan  – 2A – 93p – Premiul III 
 Dardac Evelina-Elena – 2A –  91,90p – Mențiune 
 Banu Mihai –  2A – 90,90p – Mențiune 
 Beldan Matei- Andrei – 3A – 98 p – Premiul I 
 Burtea Delia – Teodora – 3A – 96 p – Premiul II 
 Chivu Izabela- Nicol   – 3A – 94 p – Premiul II 
 Cocu Andres – Ionuț  – 3A – 92p – Premiul III 
 Călin Dragoș – Andrei – 3A – 90 p – Mențiune 
 Bontaș Adina-Ioana – 4A – 97 – Premiul I 
 Dinu  Teodora – 4A – 97p – Premiul I 
 Vilocov Maria-Cristiana – 4A – 95 – Premiul II 
 Popescu Claudia-Patricia – 4A – 94 – Premiul II 
 Arif  Reyhan  – 4A – 93p – Premiul III 
 Buzoianu Alexandru – 4A – 91p – Mențiune 
 Oprea Alina-Ioana –  4B – 90p – Mențiune 

  
 

MATEMATICĂ 
 

Concurs Județean de Matematică „EUXIN MATH” 
Etapa 2 

 Dorobanțu Andra – 2A –  100.00 – Premiul I 
 Alexandrache Erik-Andrei – 2A – 99.00 – Premiul I 
 Dardac Evelina – 2A –  95.00  – Premiul II 
 Tudoran Lidia- Ioana  – 2A – 95.00 – Premiul II 
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 Olaru Ștefan – 2A – 94.00 – Premiul II 
 Ioniță Mirela – 2B – 93.00 – Premiul III  
 Beldan Matei Andrei – 3A –  95p – Premiul II 
 Bontaș Adina- Ioana – 4A –    100 – Premiul I 
 Cocoș Sebastian – 4B – 100 – Premiul I 
 Irion Albert- Cătălin – 4B –     100 – Premiul I 
 Oprea Alina- Ioana – 4B – 100 – Premiul I 
 Rădulescu Alexandru – 4A – 100 – Premiul I 
 Pândici Daria- Maria – 4B – 97,00 – Premiul I 
 Gimpirea Bianca- Elena – 4B – 96,00 – Premiul II 
 Dinu Teodora – 4A –   94,00 – Premiul II 

  
 
 

CULTURĂ GENERALĂ 
 

Concursul Judeţean de cultură generală ,,Amicii isteți” 
Etapa I 

 Banu David – CP.A – 100p – Premiul I 
 Bârsan Gabriel – CP.A – 100p – Premiul I 
 Brânză Sonia- Andreea – CP.A – 98p – Premiul I 
 Dulhai Cristian – CP.A – 97,50p – Premiul I 
 Mardaru Emma – CP.A – 97,50p – Premiul I 
 Dulhai Ștefan  – CP.A – 96p  – Premiul II 
 Timofti Maria  – CP.A – 95,50p – Premiul II 
 Babu Oana- Andreea  – CP.A – 95p  – Premiul II 
 Mihuța Andra- Mihaela – CP.A – 92,50p –    Premiul III 
 Coltofeanu Adelina – CP.A – 90,50p – Mențiune 
 Dobra David- Andrei  – CP.A – 90,50p – Mențiune 
 Alexe Diana- Maria –  IC – 100p – Premiul I 
 Arsene Andrei- Eusebiu – IA – 100p – Premiul I 
 Fleșchiu Ilie – IA – 100p – Premiul I 
 Voicu Eduard- Andrei – IC – 100p – Premiul I 
 Rusu Maria –   IB – 99p – Premiul I 
 Catrina Mara- Gabriela – IA – 98p –  Premiul I 
 Mocanu Albert- Matei – IA – 98p –   Premiul I 
 Popescu Mario- Andrei – IC – 98p –  Premiul I 
 Sandu Cosmin – IA – 98p –   Premiul I 
 Soare  Damian- George – IA – 98p – Premiul I 
 Șocarici Cătălina- Ioana – IA – 98p – Premiul I 
 Tudor Denisa- Andreea – IB  – 98p – Premiul I 
 Vîrtosu Maria- Ioana   – IB – 98p – Premiul I 
 Constantinescu Alex   – IC – 96p – Premiul II 
 Marica Andrei- Sebastian – IC – 96p – Premiul II 
 Suliman Ebru- Kayra  –  IA – 96p –   Premiul II 
 Tănase Ciprian – IA – 96p – Premiul II 
 Apostol Rareș- Ionuț   – IC – 95p – Premiul II 
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