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“Mă-nchin la soarele-înţelept,
Că sufletu-i fântână-n piept
Şi roata albă mi-e stăpână,
Ce zace-n sufletul-fântână.”
(ION BARBU –“Riga Crypto şi lapona Enigel”)
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IUBIŢI ÎNSOŢITORI DE BORD!
După o ancorare îndelungată în portul relaxării şi, de ce nu,
al meditaţiei, am urcat din nou pe vasul ce ne duce lin pe valurile
cunoaşterii şi înţelepciunii, continuîndu-ne astfel, menirea de a
oferi cititorilor noştri noi gânduri şi frânturi de viaţă.
SOS-ul a fost bine recepţionat şi, datorită vouă,
colaboratorilor fideli, mai putem călători nestingheriţi spre sud,
ceea ce pentru noi toţi reprezintă drumul spre cunoaştere.
Numai împreună vom reuşi să mai străbatem alte şi alte
leghe, vâslind după puterea şi înţelepciunea fiecăruia dintre noi.
Orice gând şi orice idee din partea voastră devin imbolduri spre
ascensiune, pot propulsa pânzele pe care străluceşte numele nostru:
SPRE SUD

Coordonator colectiv de redacţie,
prof. Liliana Florea
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DISCIPOLUL CÁ
CÁTRE
MAESTRU ……
LICEU - ECOU AL TINEREŢII MELE

Sintagma aceasta pare cunoscută, veţi
spune, dar nu sună tocmai aşa. Adevărat e,
substantivul bacovian „cimitir” nu poate fi
definitoriu pentru atmosfera din Liceul Teoretic
„Emil Racoviţă”. Nu domină nicicum acel sumbru
pesimism al poetului angoasat. AICI triumfă
optimismul şi încrederea în forţele proprii că se
poate reuşi în viaţă după ce treci de o nouă etapă în
formarea ta ca individ util societăţii.
Sunt în clasa a XII-a, nu de mult am
păşit cu stângăcia inerentă unui nou început în
instituţia impunătoare patronată spiritual de marele Emil Racoviţă.
Ochii mei iscoditori au „fotografiat” imediat frumuseţea şi, mai ales, dotarea sălilor de
clasă, a laboratoarelor, aspectul îngrijit al holurilor luminoase, de parcă această clădire s-ar fi înălţat
de curând. Nu mi-am pus nicicând întrebarea dacă această instituţie este nouă sau veche, ştiam
oricum, de ceva timp, de existenţa ei.
...Forfotă prin şcoală, sarcini distribuite profesorilor şi elevilor, agitaţie pentru
strângerea unor materiale de popularizare a şcolii, modernizări şi înnoiri în toate spaţiile de
învăţământ ... Şi totul pentru sărbătorirea a 30 ANI DE EXISTENŢĂ a Liceului Teoretic „Emil
Racoviţă”. Primesc cu o inocentă stupefacţie informaţia şi acum înţeleg de ce aveam impresia că
dincolo de această înfăţişare a şcolii plutea un aer de vechime şi de înţelepciune.
Statuia impunătoare a lui Emil Racoviţă îmi atrage abia acum atenţia, pentru că între
timp am aflat mai multe lucruri despre cel ce s-a aplecat cu dăruire şi sacrificiu asupra explorării
naturii şi trag aer în piept, sub impulsul conştientizării valorii sale.
„Emil Racoviţă a intrat în Pantheonul gloriilor noastre naţionale, opera lui ştiinţifică
situându-l alături de mari savanţi ai omenirii” (Dr. Dan Coman)
Aş vrea astfel să aduc şi eu un omagiu MAESTRULUI şi să-mi exprim mândria de a fi
elev AICI. Cu siguranţă, nu sunt singurul care cred în steaua lui călăuzitoare.
„DRAG LICEU - îmi spun cu nostalgie când derulez filmul existenţei mele ca elev în
acest liceu, de la 15 septembrie 2004, până în momentul apropiatei absolviri. Emoţia inerentă
oricărui început de drum se asocia cu dorinţa înflăcărată de a urca treptele cunoaşterii în spaţiul pe
care l-am ales şi alături de oamenii pe care destinul mi i-a adus în preajmă. O curiozitate avidă îmi
ghida paşii spre sala de clasă. De atunci tot sorb din izvorul cunoaşterii şi al înţelepciunii.”
(Alin Tănase, a XII-a E)
„Cea mai frumoasă perioadă din anii de şcoală. Mi s-a dat posibilitatea să fac parte din
echipa unui proiect şcolar derulat în parteneriat cu Italia. A fost o experienţă unică pe care o asociez
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mereu cu însăşi imaginea liceului. Şi, cel mai important, am învăţat să lucrez în echipă şi m-am
apropiat astfel de bunii mei colegi şi de profesori. Aştept mai mult de la mine până la absolvire, în
măsura în care această instituţie îmi poate oferi atâtea posibilităţi de educare şi culturalizare”.
(Anca Dărăbuţ, a XI-a I)
„Zâmbesc când mă gândesc ce sfioasă căutam uşa să intru în liceu, în clasa a IX-a, când
mă gândesc că m-am împiedicat din prima, că eram atât de buimăcită (mai sunt şi acum, nu-i
vorba), căci nu-mi ştiam colegii, câtă emoţie, nerăbdare şi curiozitate am acumulat. Sau... când am
fost prima dată elev de serviciu în liceu, din prea mult zel, întrebam pe oricine care intra cine este şi
unde vrea să ajungă, numai că eu luam la întrebări de-a valma şi profesorii, chiar şi pe director. Dar,
depăşind momentele de stângăcie, am început să mă acomodez repede cu mediul, căci m-am regăsit
în mijlocul colegilor şi am apreciat înţelegerea profesorilor.
30 de ani de existenţă!!! Vă imaginaţi câte generaţii au străbătut coridoarele înaintea
mea? De-ar putea pereţii să vorbească mi-ar spune, poate, că mulţi au fost ca mine şi ar zâmbi,
revăzându-i pe toţi cu stângăciile noilor veniţi”. (Larisa Boboc, a XI-a I)
„Am ales conştient liceul acesta. Şi nu sunt dezamăgit. Mi s-au oferit multe posibilităţi
de a mă exprima, de a mă implica în diverse activităţi. Am adunat doar în doi ani în acest liceu mai
multe amintiri decât în ceilalţi opt ani de şcoală. Pentru mine e locul potrivit datorită echilibrului
între cerinţe de învăţat şi oportunităţi pentru diverse activităţi plăcute. Cred că acest echilibru
devine un punct forte în atragerea elevilor şi în inocularea ambiţiei de a oferi cât mai mult şi de a
acumula pe măsură”. (Cosmin Ciobanu, a XI-a I)
„Suntem adolescenţi şi sfidăm anumite reguli. Recunosc. Dar am găsit aici destulă
înţelegere din partea profesorilor care nu au ezitat să ne deschidă ochii înainte de a face pasul greşit.
Liceul ca instituţie nu reprezintă mare lucru. Sufletul lui însă este colectivul de profesori pe care îi
admir şi îi respect. Un simplu mulţumesc nu-şi are rostul acum. Cu siguranţă, recunoştinţa mea se
va cristaliza după absolvire. Peste un deceniu, când liceul va împlini 40 de ani, aş vrea să am
posibilitatea să spun din nou ce simt. LA MULŢI ANI!” (Paul Grip, a XI-a I)
Mândria de a-şi urma vocaţia şi de a făuri destine o regăsim şi la dascălii noştri, fie că
sunt la început de carieră, fie că se îndreptă spre finalul ei.
„O şcoală tânără, dar care şi-a creat deja un nume prestigios şi e pe cale să-şi făurească o
nobilă tradiţie. În privirile tinereşti ale liceenilor noştri am văzut întotdeauna aspiraţia de a se
remarca.
La ceas aniversar, doresc elevilor care formează colectivul de redacţie al acestei reviste
dar şi tuturor celorlalţi tineri care au ales LER pentru a se forma pentru viaţă multe succese şi închei
cu spusele lui Nicolae Iorga: «Şcoala cea mai bună este aceea pe care o iubeşte mai mult şcolarul
decât dascălul».” (profesor Anca Anuşcă Popa, director LER Vaslui)
„LER la cei 30 de ani de existenţă este instituţia unde m-am format ca profesor şi am
obţinut cele mai mari succese profesionale. Ţin să le mulţumesc foştilor şi actualilor colegi pentru
că împreună am reuşit să obţinem printr-o colaborare deosebită, rezultate frumoase în educarea
generaţiilor de elevi care au trecut prin acest liceu. Elevilor de azi le recomand să se călăuzească
după cuvintele lui Thomas Edison, care spunea că geniul este 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie.”
(profesor Vasile Bahrim, director adjunct LER Vaslui)

SORIN RADU GHIGA, clasa a XII-a G
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CRÂMPEIE DE ... MEMORIALISTICÃ
“Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi-a propus să
dezvolte proiecte educaţionale din câteva motive. Pentru a compensa lipsa de
informare a tinerei generaţii şi pentru a învinge nostalgia părinţilor voştri atunci şi
dacă aceştia o au. Pentru a vă lăsa pe voi, pe copii, să descoperiţi şi să găsiţi
răspunsuri. Dacă generaţia noastră a ratat şansa de a condamna comunismul în
mod real, adevărata condamnare o veţi face voi. Voi veţi judeca. Voi, cei născuţi
liberi.”

Vor Şti? Întreb eu, Născutul!
16.12. unamienouăsuteoptzecişinouă. E ziua când părinţii
mei se pregăteau de schimbare. Nu! Nu pentru că aş fi apărut eu, ci
pentru că se “aliniaseră”unei furii a furtunii ce avea să fie (să vie).
Nu! Am greşit. Datele de mai sus confirmă că Eu, Născutul de atunci
am o oră în Calendarul Lumii. Împreună cu mama am răsturnat ceva.
Acel ceva avea nume diverse: tăcere, chip de stâncă, zgomot, pieire,
liniştea adâncă, glonţ, praf de puşcă şi cruce. Urâte cuvinte. Şi
pentru că Eu, Născutul am purtat şi mai port încă prenume frumos
am să adaug acelor ceva-uri: sânge, ninsoare şi lacrimă, Lumină şi
Libertate.
Gândesc şi scriu pentru că am crescut în gâlceava
societăţii postdecembriste. Îmi tremură degetele ce par vineţii. Nu
reuşesc să-mi ordonez ideile pentru că lângă mine, Iulian scrie:
“Trăiască Ceauşescu!”. Profesorul meu de istorie, Claudia Ghelbere
a povestit mult şi... bine. Părinţii mei, la fel. Eu, Născutul trebuie să
aleg. Ce? Imaginea unui cerşetor, mai mult sau mai puţin? Divinul a
implorat pământul, zice tata, dar cel din urmă s-a bătătorit de atâta constrângere. Nu mai era loc
de Porţi Sfinte, zice mătuşa de la Sinaia.
Program TV şi un ...telejurnal, copii treziţi în miez de noapte pentru a-şi putea dubla
porţia de lapte dulce, lumină cu orar, naşteri pe bandă, bancuri rostite şoptit, dar nu pentru a
amuza, ci pentru ca numele tău sau al altuia să fie acum prin CNSAS. Sau ... poate că nu mai e...
Depinde de... rang. Eu, Născutul am căderea să judec? Dacă nu, am libertatea să aleg încă şi
încă. Dar să compar? Da, da, da! Aceste da-uri îmi dau certitudinea că eu, Născutul sunt
deţinătorul de spirit revoluţionar. Niciodată n-am înţeles că visele sunt importante, dar realitatea
poate fi alta. „Se căuta”, îmi spune acu’ bunicul, în vorbă, în gând şi în comportament, un
VINOVAT. Părinţii erau depăşiţi de situaţie. Priveau pe ferestre închise şi reci pentru a se
maturiza mai din vreme. Erau prudenţi, foarte prudenţi chiar dacă se încăpăţânau să mai asculte
câte ceva pe la Europa Liberă. Lipsa de demnitate era „Cinstea”. Trebuia urmată pentru că era
profitabilă. Mamele năşteau prunci, mulţi prunci. Din dragoste?
I-am întrebat pe ai mei părinţi dacă au riscat vreodată. Ei tac. Într-un târziu îmi spun:
„Şi acum e rău!” Să fie unul necesar, mi-am spus în sinea mea? Nu ştiu dacă am destulă
“culoare” în ce am opinat. Un vultur mă sugrumă. Să mă îndepărtez îngâmfată? Nu. Aş face o
mare greşeală. Trebuie să-i salvez pe ai mei şi le spun să privească prin fereasta deschisă, spre
lumea reală, crudă dar R-E-A-L-Ă. Voi trăi clipa triumfului, eu, Născutul lor ?
A fost bine? A fost rău? E mai bine? E mai rău? Blestemul, bată-l vina. Privesc stele.
Închid ochii. De ce nu înţeleg ei că sunt un copil norocos? Mai privesc încă o dată şi dau de
steaua mea pe care o rog să nu mă părăsească vreodată. Vor şti câtă suferinţă s-a adunat în
plânsete şi în gene? Câtă trudă, câte strigăte pentru viaţă? Vor şti? Dacă vor răspunde cu „Nu”
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am să am rezerve, Eu, Născutul pentru a le spune că n-am obosit operând adevăruri, adevăruri pe
care ei le-au sprijinit pe minciună. Vor şti? Care le-au fost temeiurile morale când născuţii nu
mai erau o binecuvântare pentru părinţi? Vor şti că au distrus suflete pentru a clădi un soclu al
orgoliilor şi altul al prostiei? Vor şti că am refuzat a mă naşte în vremea lor pentru că nu-mi
place să aibă altcineva controlul asupra mea? Vor şti că acea societate a murit deşi mai respiră
voci: „Este comunism sau a fost?” Ce tribut al vieţii...!
Mă-nalţ întru rugăciune proprie îndepărtând experienţa marcantă. M-am născut târziu.
Mulţumesc, mamă, Eu, Născutul care am reuşit să eliberez din prelungitul arest, dreptatea şi
cinstea. Nostalgie sau nu, eu privesc liber. Pot să aleg nealegerea. A fost mai rău? Nu e mai
sănătos să mă întreb: „Ce va fi?”, adică să văd acel departe. Nu am ochi pentru lumea de ieri care
a urcat pe podium NIMICUL. Ne supărăm pe noi înşine. Ne revoltăm împotriva noastră. E rău?
Da, atunci când totul este permis. Dar iubesc lumea în care m-am născut pentru că iubesc cu
voce tare.
Întrebările mele nu au putut fi orânduite cu grijă. Sunt din
ce în ce mai confuză. Colegii mei „adoră” trecutul. „Era bine. Aveau
pâine şi bogatul şi săracul. Tovarăşul ne-a oferit un cămin. Pe şantier
nu era diferenţa mare dintre muncitori şi tovarăşul director. La sfârşit
de săptămână mergeam la grătar. Lumea noastră era mică dar nu
aveam atâtea griji. Acu’ ce au tinerii proaspăt căsătoriţi? Pe vremea
lui Ceauşescu omul avea dreptul la viaţă. Acum are dreptul la
libertate. Ce e mai important? Exista ruşine şi respect. Nu-mi spune
tu mie, domnişoară, că democraţia e bună la ceva. O fi, pentru cei
nesătuli şi egoişti, pentru şarlatani şi avari. Asta e. Mai sunt multe de
povestit... am trăit bine. Aşa este.”
Crede oare mama că pot Eu, Născutul să nu mai gândesc furtunos? Din nou sunt
confuză. Fac ce vreau azi dar n-am ce spune. Care e mai comunist? Tânărul de azi care vietuieşte
într-un bar deschis ilegal lângă şcoală sau cel dinainte
de 1989 cu unghiile frumos tăiate, cu uniforma călcată şi
cu pantofii proaspăt cremuiţi? A mai aflat câteva lucruri:
1. inelul de la cravată se pierdea cel mai uşor dacă nu
cumva ţi-l luau colegii mai glumeţi; 2. la o boacănă
făcută la şcoală ţi se ridica zgomotos cravata de pioner;
3. portretele tovarăşilor erau pe primele pagini ale
tuturor manualelor şcolare; 4. profesorii erau obligaţi să
citeze, indiferent de disciplină, din documentele de
partid; 5. se încălzeau sufletele copiilor cu frumoasele
filme: „Pistruiatul” şi „Toate pânzele sus”.
Am creionat, Eu, Născutul, realitatea din poveşti-primăveri amare ale bunicilor şi
părinţilor, ai celor fără căruţă cu cai, ai celor care mai au încă paşi greoi pe uliţe. Să-i condam?
Nu. Se vor uita în oglindă şi-i vor înţelege capcanele. Dacă vor putea. Dacă nu, oglinda se va
sparge într-o zi iar bucăţile ei nu se pot reconstrui în nici o vreme. Eu, Născutul, nu mă hrănesc
din firimituri trecute.Vor şti?
Oana Papuc, clasa a XII-a H
(Diplomă de merit – concursul naţional de eseuri organizat de I.I.C.C.R., iunie 2007)
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„Am cravata mea, sunt pioner
Şi mă mândresc cu ea, sunt pioner
Flutură în vânt, zălog de legământ
Întâiul meu cuvânt
De pionier...
Pionier!”

„Uteciştii de azi, comuniştii de mâine!”

Dostoievski se amuza pe seama scientiştilor timpului său când se mai credea
că lumea poate fi un „palat de cristal” de unde a dispărut misterul.
Azi, ca şi ieri, Universul meu e ataşat din ce în ce mai mult de Infern. O simte
piatra, o simte regimul politic, o simt eu, o simt colegii mei. Să ştiţi că sunt elevă în clasa
a XII-a. În demersul meu, prin tema aleasă am să creionez nuanţe, tonuri, sensuri,
accente, bănuieli, certitudini, incertitudini, trăiri, fără a le rândui. Am să mă aplec mai
mult, am să întârzii mai accentuat spre taoism (Totul este real) şi mai puţin spre budism
(Totul e o iluzie). La urma urmei, sunt om, nu-mi este străin nimic. Şi-apoi, sunt destul
de mare ca să zic: ”Mă agăţ de…experienţă!!!”
Elevă în comunism - elevă în comunismul „privat”… Adică ce sunt?
Am să mă definesc întâi prin: acţiuni hotărâte, înfruntări posibile, disperare,
duminici lucrătoare, şoapte despre „tovarăşul”, care-mi sparg timpanele, târziu şi
devreme, noroc şi nenoroc, semne fără cuvânt, întârzieri permise şi nepermise, învăţare
pentru…cincinale şi nu pentru VIAŢĂ, semn distinctiv pentru dezordine, liceu
monitorizat (Ah! S-au furat chiar 32 de cataloage şi când scriu hoţul sau hoţii n-au fost
prinşi). Sunt o fiinţă precum o clipă fără nici o zare. Am libertate şi ea mi-a adus cea mai
ne-înstelată linişte. De ce? Au fost şi pe vremea tovarăşului drag şi scump dezlănţuiri
oarbe, dar parcă mai multe sunt acum. Încremenesc pentru faptă - elevi care se
”bucură” de partide de sex în şcoală sau…ce să zic? Doar continui - sunt un amestec
de îndoială şi … puţină înţelepciune (am ocolit cuvântul inteligenţă).
Acum vreo 4 ani am auzit de iniţiaţii care urcă şi nu pot coborî. Eu una nu ştiu
unde e susul şi unde e josul.
Atunci totul era fix. Acum totul e … repetabil.
Nu pot nega însă faptul că prefer biruinţele de azi decât căderea de ieri. Prefer
guvernământul de acum decât istoria infernurilor de atunci.
Prefer ordinea (cea interioară nu mă părăseşte) cu rugăminţi decât „oferta”
pentru un „cetăţean multilateral dezvoltat”. Prefer comunicarea care uneori nu are
coerenţă şi discernământ decât fostul zeu pe post de conştiinţă.
Prefer să nu fiu (uneori) motivată să învăţ decât discursurile „celui de sus”.
Am pus în joc conştiinţa, Răul (fost) şi Binele care mă părăseşte parcă. Asta e!
Libertatea şi curajul…acceptării unui Bine în devenire.
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„Să sapi pe o arşiţă de 52 de grade la soare e mult mai provocător decât setea”
şi-ar fi spus Heinrich Schliemann, arheologul german. Dar tare mult aş vrea să ştiu dacă
îl călise viaţa sau conţinutul poemelor. Oricum am reţinut (cu plăcere) blestemul:
”cenuşa să se aleagă de cetatea aurită”. Am să fiu un Ahile care a ales gloria şi nu o
bătrâneţe tihnită. Noroc că „EROUL” a pierit, deşi mai sunt mulţi (unii profesori ai mei chiar tineri) care cred într-o autoritate absolută şi mai cer câteva firimituri de la „masa
fostului”. E adevărat că-n cetatea Atena, poemele lui Homer deveniseră manuale
şcolare. Dar vorbeam de… Atena.
Să-mi revin! Pot fi „contemporană” cu rapsodul care scrie despre
responsabilitate umană, justiţie, autocontrol, stăpânire de sine, datorie (în sens kantian).
E mai bine oaspete în cetate, decât străin. E mai bine să spui „profa”, ”diriga” decât
„tovarăşa” şi să-ţi tremure genunchii. E mai plăcut un „Bine măsurat” decât un Rău
localizat sinonim cu o însingurare totală. Şi-apoi cum să zâmbeşti într-o „catedrală a
Răului?”
Îmi place să aleg plinul şi nu golul. Dar nu-i aşa că îndrumătorul trebuie să fie
un om liber? Şi … suntem, slavă Domnului!
Sunt chemată, după 1990, la dumnezeire fără să mă ascund; sunt îndrumată
spre Bine, Frumos, Adevăr, Dreptate, idei ce nu mai sunt sălbatice. Cu ele sclipim de
spirit. Nu mai sunt elevă în furnicar, ci în stupul de albine. E zarvă şi aici, dar e pace
pentru că plouă cald. E bâzâit, dar produsul e natural şi dulce … Ne ciocnim până la
revoltă, dar nu mai trăim sub anonimat. Nu mai sunt nimicită raţional. Virtutea e una
socială, m-a învăţat profesorul lui Aristotel, Platon.
E interesant controlul artistic în cetatea lui Platon.
Dacă vei crede în ceva, vei putea zidi. Dacă nu, vei fi „puiul” lui Morus cu acel
„Nicăieri”.
Teama şi frica au alimentat neştiinţa. Dar în 1989 tot ea, frica, ne-a făcut
prudenţi. „De avânt are nevoie omul” o spune Blaga al nostru. Nu însă până la
scufundare. O „Republica” a lui Platon mi-ar plăcea mai mult decât un „Pact naţional
pentru educaţie”. Vorbeam de antic: „vieţile unor bărbaţi însemnaţi, unii pentru
înfăţişare, frumuseţe ca şi pentru restul calităţilor fizice şi intelectuale”. Şi mai departe:
„când în cetate sunt preţuite avuţia şi cei avuţi, virtutea şi oamenii buni sunt mai puţin
preţuiţi” (cetatea poate fi liceul meu!!!).
Dragii mei, termin acum liceul. Nu pot să judec ce mai este politic şi ce mai
este corect. Ne-am occidentalizat şi simt că-mi fuge pământul de sub picioare. Când
caut şi găsesc mersul apăsat mă arde. Bătaia e la modă. Crima e în „imperiul lumii”. Mia spus un profesor că unii dintre noi suntem „puii catastrofelor” . Am vrut să-i răspund
că aşa s-au scris poveştile pentru cei bătrâni, dar mi-a fost ruşine şi, de ce nu teamă.
Fetele nasc în clasa a X-a, a XI-a, a XII-a; statul le binecuvântează. Sunt de acord, dar
până la un punct pentru că feliile de pâine sunt drămuite. Erau mii de cazuri şi pe
vremea răposatului. În sondaje încrederea în noi e … Corupţie există şi-n şcoli. E drept,
cam „ruginită” pentru că se mulţumesc cu puţin, dar … nu lipseşte. Nu-i aşa că o cuantă
nu duce la dezastru? Şi totuşi, eu privesc lumea mea de la 19 ani, îmi clădesc un Soclu
al Iubirii de la 19 ani, îmi respect profii care sunt prietenii mei, aş dori să-mi urmez
profesorul diriginte în multe, multe privinţe (mi-e teamă de nereuşită!) , eu spun zilei de
mâine „Bună dimineaţa!”. Am trăit pe vremea unui dictator? Nu, ci în umbra lui, în
umbra Celui mai Neputincios într-o Republică teoretică. L-au omorât degeaba întinând
o zi de Crăciun. De ce spun degeaba? Pentru că viaţa lui a fost prea ieftină pentru a
plăti vieţile celorlalţi mulţi.
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Ca şoim al patriei nu am avut timpul şi nici mintea pentru a gusta primejdioasa
stare a dezamăgirii. Când am primit cravata de pionier şi inelul din plastic pentru a mi-o
prinde la gât eram fiinţa de dialog. Uteciştii cântau cu mare pasiune chiar dacă raţiunea
le era adormită. Dacă stau bine şi mă gândesc erau veseli întrucât a-l omagia pe
Utecistul nr.1 era singura lor distracţie. Se împăcau cu ea pentru că nu aveau încotro.
Nu poţi să-i condamni pentru lipsă de demnitate sau pentru cruzimea faptelor. Au fost
doar captivii unei politici demenţiale. Tinereţea lor se măsura în câte rânduri de porumb
au reuşit să culeagă şi câte coşuri au umplut cu struguri, mere, nuci, cartofi, etc.
N-am avut ocazia (vai, ce pierdere!) să fredonez ”Salut voios de pionier!” şi nici
să iau poziţia unui tânăr „hitlerist” pentru a rosti, cu glas puternic „Tot înainte!”. Aţi
observat că nu am pronunţat nici un nume. Nu vreau să-mi încarc conştiinţa, deşi
răsfoind manuale de istorie, recunosc faptul că am întârziat, privindu-l. Am avut curajul
să o întreb pe diriga mea dacă a fost fericită în acel regim sau dacă zâmbetul de copil
exista în realitate. Mi-a răspuns prompt: „Da! Oamenii aveau o fericire controlată, una
care să încapă în statistici precum „tropăitul” detaşamentelor de pioneri.”
Am 19 ani. Cred în mine. În comunismul privat mai cred o câtime … Se va
duce curând, iar eu îi voi spune „ducă-se!”. Ultima lacrimă va fi a „lui” şi nu a mea. Am
19 ani! Am spus kaputt acelor vremuri („rupt, sfâşiat, făcut bucăţi, în nenorocire”).
Turnătoria socială s-a sfârşit. Am 19 ani. Trăiesc libertatea adolescentină şi nu pe cea
care se sfârşea când începea libertatea celuilalt.
Kaputt. Sstt! Trăiesc preaplinul tinereţii într-o democraţie de tranziţie. E mai
bine aşa. Ne vom aşeza noi...
Kaputt. Sstt! Trăiesc! Visez! Întind mâinile Europei democratice!
Kaputt. Sstt! Atât! Mai vreţi ceva? Vă întreb pe voi cei care mai conduceţi încă
şi aţi cântat pe vremuri: ”Am cravata mea, sunt pionier!” Vă mai întreb ceva: Nu v-aţi
săturat de favoruri pe care vi le faceţi voi înşivă? Nu cumva eu, la 19 ani am nevoie de
un tricolor curat?
Nu-mi ucideţi întrebările! Şi mai ales pe acestea: „Cine vă va izgoni din cetate
pe cei cu mâinile însângerate”? Şi când? Poate că nu voi împlini prea mulţi ani! Poate!
Şi tot pentru voi, cei care l-aţi preaslăvit pe Primul Om al cetăţii mele am un
mesaj: ”Să nu lăsaţi să se întâmple. Totul depinde numai de voi!”(G. Orwell).
Citiţi-l de o sută de ori. Eu şi cei de vârsta mea nu vă vom
ÎNTÂMPLE!

lăsa SĂ SE

Oana Papuc, clasa a XII-a H
(eseu pentru concursul naţional de eseuri organizat de I.I.C.C.R., ediţia 2008)
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NOI .... ŞI CEILALŢI
Iată-mă în an terminal de liceu, e momentul să mă umflu puţin în propriile pene şi să
vorbesc despre noi, viitorii absolvenţi şi alţii... o nouă generaţie care pare să dea multe bătăi de
cap... Un impuls interior pare să-mi dea această fermitate în exprimare pentru a deveni credibilă
şi a-mi putea apăra ideile cu argumente valide.
Conflictul între generaţii... Un clişeu, veţi zice, şi încă unul care s-a sădit în minţile
noastre precum „mirabila sămânţă”, încât, chiar dacă nu înţelegem de multe ori ce reprezintă
acest tip de conflict, vehiculăm sintagma ca atare şi ne batem cu pumnul în piept când începem
fraze de genul: „pe vremea mea...”. Ei, da, aud asta des la părinţi şi, nefiind o ignorantă,
zâmbesc ironic când îi aud şi, din bunul simţ care mă caracterizează, aş vrea să le dau dreptate.
Dar..., vedeţi că nu se poate vorbi fără acest adversativ, căci ştiţi vorba, întotdeauna există un
„dar”, eu nu am trăit pe vremea lor, fireşte, eu am prins democraţia în floare şi m-au învăluit
nişte meandre ale societăţii noastre, încât nu putem să ne comportăm ca „pe vremea lor”.
Comunismul e o epocă, democraţia se include în alta.
Arunc o privire în clasa mea, scrutez de fapt, cu această privire dintr-o mişcare
capetele colegilor şi afirm, consecventă, măi, parcă noi suntem altfel, ne-am autoeducat şi am
păstrat respectul pentru sine şi pentru cei de lângă noi.
Fă!!! Oau! aud bine? Sunetul acela strident vine de pe coridor? Vedeţi, aş fi tentată în
acest moment să spun că noi nu vorbeam aşa, că ne controlam decibelii şi, mai ales, evitam
limbajul din topor. Evit însă tot mai mult să folosesc pluralul solidarităţii, „noi” pentru că am
colege care încă mai folosesc acest apelativ şi sunt viitoare absolvente de liceu, au pretenţia că
s-au maturizat şi ştiu să vorbească frumos.
Aflăm din surse absolut sigure şi de necontestat că un elev din „cei mici” a înjurat un
profesor, că un altul a ameninţat un profesor sau că alt bobocel şi-a exersat talentul de
spiderman pe zidurile şcolii. Sfinte Sisoe! parcă în generaţia mea nu sunt astfel de intruşi. „Ei,
nu…” zice doamna dirigintă, „aţi făcut şi voi destule năzbâtii, dar faptul că le puteţi vedea şi
reproba acum pe ale altora, reprezintă o dovadă că v-aţi maturizat. Ochiul critic s-a format şi
puteţi părăsi liceul cu o minimă convingere că veţi fi civilizaţi şi respectuoşi.”
Fiind o fire mai reflexivă, mă lupt ostentativ cu o întrebare „Ce cred, oare, colegii mei
despre ceilalţi?” Vorbim de o mentalitate colectivă sau îmi vor combate cu vehemenţă
concepţiile? Trebuie să aflu dacă pot spune despre unul sau altul că este „one of us”.

„În ce constă diferenţa
dintre tine şi ceilalţi?”
„Reprezentanţii noii generaţii
(bobocii) sunt mult mai dezinvolţi, lipsiţi
de inhibiţii, aş zice mai mult decât este
necesar, ceea ce dovedeşte efectul
democraţiei
asupra
adolescenţilor.
Caracterul lor rebel, mă face să nu-i
simpatizez nicicum.”
(Andreea Popa, a XII-a)
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„Le lipsesc cei 7 ani de-acasă, în modul cel mai concret cu putinţă, pentru că părinţii
pleacă în străinătate şi ei rămân în voia sorţii… Cred că nimeni nu poate educa mai bine un
copil, decât proprii părinţi. Eu mă consider norocoasă cu părinţii pe care-i am, căci m-au
sprijinit oricând, m-au educat pentru a şti să mă comport în societate, m-au motivat să fiu
ambiţioasă şi să aspir întotdeauna la ceva mai înălţător.”
(Laura Lache, a XII-a)
„Parcă boboceii nu ştiu ce e respectul pentru cei din jur şi chiar respectul faţă de sine.
Comportamentul lor nu este specific vârstei. Eu, cu siguranţă, nu am fost aşa.”
(Diana Grecu, a XII-a)
„Concret, diferenţe între generaţii sunt pe toate planurile: limbaj, vestimentaţie, opinii,
dar cel mai mult diferă concepţia despre viaţă, şi, mai ales, despre cum privim viitorul.”
(Cătălina Vârlan, a XII-a)
„Mă intrigă comportamentul violent, mai ales faţă de profesori şi colegi. Presupun că
nu există comunicare în familie, care are rolul cel mai mare în educaţie. Tupeu extraordinar...
asta văd la boboci, căci ei nu realizează că trăiesc într-o societate în care trebuie respectate
anumite reguli.”
(Loredana Tăgârţă, a XII-a)
„Teribilism - ăsta e cuvântul pe care-l găsesc acum pentru a defini tânăra generaţie.”
(Alexandra Cleminte, a XII-a)
„Observ la mai tinerii mei colegi modul în care tratează cu superficialitate activitatea
şcolară. Dispun de multă îndrăzneală la care apelează când nu este necesar.”
(Cosmina Buhăescu, a XII-a)
„Eu nu eram chiar aşa... nu încercam să ies în evidenţă. Cei ce vin în urma noastră, nu
mai ştiu de bunul simţ, îşi creează propriile reguli, ignoră ceea ce li se impune.”
(Ionela Dănilă, a XII-a)
„Fiecare generaţie este diferită faţă de alta, pentru că vine cu ceva nou, cum e şi firesc.
Cu toate acestea, consider că şi eu am fost ca cei ce sunt acum în clasa a IX-a şi că ei vor fi ca
mine în clasa a XII-a. Să fim realişti.”
(Georgiana Avram, a XII-a)
Iată gândurile colegilor mei şi concluzia vine de la sine: Noi suntem noi şi ceilalţi sunt
alţii. Noi credem că suntem mai buni şi vedem defectele celorlalţi. Timpul ne va ajuta să
înţelegem poate, mai târziu, în ce constă diferenţa. Aşa că tu, elevule de clasa a IX-a, citind
aceste rânduri, încearcă să-ţi reprimi mânia şi să le interpretezi ca pe nişte confesiuni
nevinovate. Mai târziu vei avea dreptul la replică.

A consemnat, din nou, pentru voi, Moraru Paula, clasa a XII-a E
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La o cafea cu …...
fosta mea profesoară
de filosofie
Reporter - Liliana Florea, coordonator revistă
Reporter: Stimată DOAMNĂ, CLAUDIA GHELBERE, permiteţi-mi, vă rog, să
îndrăznesc să aflu mai multe despre dumneavoastră, să pot reda câteva rânduri despre o persoană
dragă mie în revista liceului.
Claudia Ghelbere: De ce eu, dragă colegă ?
R: Pentru că v-am „pândit” de mult să vă pot invita la o cafea şi să aflu ce secrete
ascunde fosta mea profesoară de filosofie şi actuala colegă. Adică, aş vrea să ştiu de ce atâtea
aptitudini la un om şi, mai ales, de ce vă iubesc elevii aşa de mult. Întrebările ce vi le voi adresa
sunt simple, dar eu ştiu că răspunsurile dumneavoastră vor cuprinde o întreagă filosofie de viaţă.
Aşadar....
R - Predaţi istorie, psihologie, filosofie, economie, sociologie, studii sociale. Pentru
ce disciplină aveţi un suflet neîncăpător?
CG: Nu mi-e greu să aleg răspunsul. E clar - pentru filosofie.
R: Există vreo explicaţie?
CG: Nici eu nu ştiu. Adică... pot a spune. Eram în clasa a XII-a. Mama, „cărturarul”
meu, m-a îndrumat spre limba şi literatura română. Descoperisem însă că filozofia mi se „arată”
mai mult. Când intra mama în camera mea, citeam la română. Aşteptam să părăsească încăperea
ca să scot de sub pat cartea de filosofie. Şi a mai fost ceva. Profesorul meu de filosofie,
Gheorghe Stângă (Bârlad) mi-a spus: „Ai să ajungi profesor de filosofie când eu am să fiu popă”.
El n-a ajuns popă.
R: Elevii vă îndrăgesc. Care credeţi că sunt motivele?
CG: Nu sunt nici multe, nici puţine. Pentru că am ştiut să evit întotdeauna extremele,
pentru că sunt foarte corectă faţă de ei, gândind că Noica a avut dreptate: „Nu se ştie cine dă şi
cine primeşte”. Şi-apoi, am o calitate: ştiu a empatiza.
R: Cunosc foarte puţin din câteva episoade ale vieţii dumneavoastre personale. Ce v-a
dezamăgit cel mai mult?
CG: Of!! Au fost multe şi ciudate dezamăgiri pentru că disciplina dragă mie m-a
învăţat să disting între „a exista” şi „a fi”. E greu să fii „doi”, dar e mai greu să fii „două”. Am
ales, de multe ori, ultima variantă şi, indiferent de sursa dezamăgirii nu am ştiut (nici n-am să
ştiu) să (mai) fiu fiinţă de dialog. Dacă ea, dezamăgirea, a venit cumva dintr-o pasiune, am
transformat-o în virtute. Dacă a venit dinspre prieteni (mai rar) cu elan şi entuziasm, nu a durat.
A fost bună. A servit la... câte ceva... Dacă o cunoşti şi o re(cunoşti), te salvezi. E o condiţie a
existenţei noastre, până la urmă. Eu am primit-o ca pe o „câtime” solară, m-am împăcat cu ea,
indiferent de unde a venit. O mai aştept...
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R: Marcaţi un moment al vieţii care v-a adus cea mai mare împlinire.
CG: Nu pot să le despart. Sunt trei. Şi-n curând vor fi cinci. Primele două sunt acelea
în care Dumnezeu m-a ajutat să am doi băieţi minunaţi: Ioan Marian şi Silviu Bogdan. Al treilea
este cel în care primul meu băiat (avocat în Baroul Iaşi) a îmbrăcat costumul de mire şi s-a
„grădinărit” lângă o frumoasă şi distinsă doamnă (avocat în Baroul Iasi). Celelalte... până la 5
vor fi, se înţelege, primul meu nepoţel (vreau băiat) şi cea de-a doua „împărătească” nuntă.
R: În monografia LER am citit o „poveste albastră” în loc de CV. O voi reproduce.
Vă deranjează?
CG: Nu. Chiar îmi face plăcere.
R: „Într-un mijloc de ianuarie, pe 24, seara la orele 20, an 1995, am rostit un „Bun
venit lumii” aşa cum m-am priceput, printr-un scâncet de zile mari. Părinţii mei, Constantin şi
Silvia, îşi doreau un băiat, dar viaţa mă-nscrisese în Calendarul ei. Am crescut. Mi-am susţinut
bacalaureatul la Liceul „Gheorghe Roşca Codreanu” din Bârlad şi am simţit că trăiesc
supraomenesc atunci când preşedintele Comisiei mi-a grăit: „Tu vei alege dacă vei fi un brav
profesor de filosofie”. Destinul şi-a desenat traiectoriile.
Nu mi-au plăcut niciodată oamenii falşi care au ştiut să ridice piedestal minciunii şi
snobismului. Sunt profesori care s-au bucurat nespus atunci când elevii mei au zâmbit şi-au
lăcrimat împreună cu mine-omul. Am fost şi sunt cel care rânduieşte note de la 1 la 10
surâzând, aşa cum „doresc” cei care le primesc. E vina lor!
Am numărat izbânzi care pot fi măsurate atunci când mă întâlnesc cu foştii mei elevi
şi care, datorită disciplinelor predate de mine, au ajuns jurişti, profesori, economişti, jurnalişti.
Îmi doresc să mai deschid ferestre spre suflete sănătoase, să mai încap în statistici încă vreo 10
ani, să nu accept prea multă slobozire de la elevii mei cărora le spun mereu: „Biruit-a gândul!”.
R: Dacă ar tebui să alegeţi un scriitor, fie naţional, fie universal, care ar fi?
CG: L-am ales încă din perioada liceului şi a rămas şi acum drag sufletului meu. Îl
numesc Domnul K. E vorba de Kafka. I-am dat şi un nume. Îmi aparţine. Nu-l găsiţi în nici o
carte. I-am zis: „Boemul castelului trist”. De la el am învăţat primul principiu de viaţă: „Treptele
nu se vor termina”.
R: Draga mea doamnă, cafeaua s-a cam terminat iar dumneavoastră mai aveţi multe,
prea multe de spus. Consider, însă, că aţi spus esenţa în „povestea albastră.” Vă mulţumesc
pentru faptul că v-aţi deschis sufletul, dar mai ales, vă mulţumesc că existaţi, că mi-aţi fost
profesoară şi că acum îmi sunteţi o dragă colegă. Pentru mine aţi fost întotdeauna un model.
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1 Iunie 2007, Copilăria a trecut la Asalt… călătorie virtuală…
Copilărie,
cunoaştere,
descoperire,
diversitate, triumf, sub aceste auspicii s-a desfăşurat
activitatea clasei a XI-a E “Asaltul Copilăriei”, sub
îndrumarea doamnei Claudia Ghelbere, profesorul
nostru de viaţă.

Doar o zi din an, indiferent de vârstă, putem
să simţim această stare minunată a sufletului, inocenţa
copilăriei, insesizabil veşnică, ce merită cu adevărat
preţuită.
“Ziua Copilului” nu e un prilej de bucurie
numai pentru copii, ci pentru fiecare în parte, care-şi doreşte să păstreze amintirile vii şi acea
stare de graţie care se numeşte copilărie….
Activitatea noastră s-a tradus în fapt într-o prezentare de tradiţii, obiceiuri culinare,
costume…… 11 ţări - România, Germania, India, Spania, Italia, Franţa, Vechii Latini, Anglia,
Turcia, Grecia şi China, pe care puteai să le colinzi şi să te bucuri de specificul lor, fără să treci
nici un centimetru graniţele lor. Rar îţi este dat să vezi o asemenea diversitate într-un spaţiu atât
de restrâns.
“Guten Tag!”, “iHola!”, “Ciao!”, “Hello!”, “Bună!”, “Bonjour!”, “Salvete!”. Acestea
au fost saluturile de “Bun venit!” adresate invitaţilor, fiind până la urmă, unul şi acelaşi, în limbi
diferite, indiferent de port, culoare, cultură şi civilizaţie.
Colega noastră, Oana Verdeş, a realizat un
adevărat spectacol. A reuşit să obţină un sari original şi
un costum indian modernizat.
«Sora mea, Roxana, mi le-a trimis în timp
util din îndepărtata Spanie, de la un magazin cu
specific indian», mărturiseşte Oana.
La prezentarea Indiei asistenţa a admirat
statuia lui Budha şi felul în care, neobosit, Oana vorbea
în hindusă. Exersase la telefon cu sora ei mai mult de o
săptămână. Ambiţie, nu glumă! De fapt, asupra Oanei
sunt încă reminiscenţe ale acestei experienţe. În câte o
pauză, ne repetă: “Mera name, Oana.”
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Au făcut senzaţie costumele şi
muzica specifică, pâinea tradiţională din India,
fructele proaspete ale vechilor latini, cremwurştii
şi salata cu maioneză, originară din Germania,
precum şi alte delicatese, ce mai întâi îţi încântau
privirea şi-ţi stârneau curiozitatea prin ineditul
lor.
După degustări, a urmat bineînţeles
dansul. S-a încins o horă românească adevărată,
unde francezii, indienii, englezii, chinezii,
dansau la un loc fără a ţine seama de diferenţe
religioase sau etnice.
“Ţara pe care eu am reprezentat-o cu mândrie, alături de două dintre colegele mele,
Leontina şi Mara, a fost Germania şi am ţinut chiar un mic discurs în limba germană. Mi-a fost
uşor să prezint Germania, pentru că eram foarte familiarizată cu locurile: Magdenburg, Halle,
Hannover. Am avut privilegiul să mă plimb prin Berlin, Frankfurt, Hamburg, Dresda… Trăiască
tatăl meu!” ne spune colega noastră Ionela Polcovnicu.
La activitate, spre onoarea noastră, au
participat 9 profesori străini şi majoritatea dascălilor
noştri de la Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, care au
fost realmente fascinaţi de amploarea şi originalitatea
activităţii. Grupul de profesori străini, veniţi în liceu cu
ocazia unui proiect de parteneriat european, chiar ne-a
scris mare pe tablă “COMPLIMENTI”.
“Complimenti!” a completat bucuria
doamnei diriginte, directorul liceului, profesor Anca
Anuşcă Popa.
În acel moment am constatat că sărmăluţele
moldoveneşti şi mămăliguţa preparate de Lenuţa Sandu
şi Georgiana Popovici, se terminaseră.
Totul a fost asemenea unui basm, fără timp şi spaţiu bine definite, totul petrecându-se
ca într-o feerie. Noi, elevii clasei a XI-a E, am fost personajele acestui basm. Doamna profesor
Claudia Ghelbere a fost “scriitorul” minunatei poveşti.
“Eram îmbrăcat ca un senator
roman. Peştele îl pregătisem cu o seară
înainte. Vinul din pivniţa casei părinteşti
(puţin cât a fost) s-a băut până la ultima
picătură”, îşi aminteşte singurul băiat al
clasei, Sebastian Hrestic.
Am vrut să dovedim că, la urma
urmei, toţi suntem oameni, trebuie să
ne respectăm, să ne iubim şi să ne bucurăm.
Indiferent de vârsta pe care o
avem, sufletul va fi întotdeauna un “copil
nevinovat”, care mereu apelează la un joc, la
un cântec… Ce va urma? O ştim tot noi şi
aceeaşi doamnă profesor.
Pentru conformitate, semnăm,

Oana Verdeş, Ionela Polcovnicu, Cătălina Didilescu, Andreea Costandache,
Sebastian Hrestic, clasa a XI-a E
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Filosoful german Arthur Schopenhauer scria: „Cel mai mare sprijin trebuie să şi-l
găsească fiecare în sine însuşi.”
Cu alte cuvinte, relaţiile sociale reprezintă “cărămida” fundamentală a societăţii fără
de care atât existenţa cât şi progresul omului nu ar fi posibile.
Din punct de vedere etimologic termenul “anturaj” a provenit pe filiera franceză
începând din 1830 când se constată o modernizare a literaturii şi îndepărtarea reminiscenţelor
feudale. Noţiunile de ordin fonetic sunt abstracte pentru orice tânăr iar sensul cuvântului îl
îndeamnă spre o multitudine de amici şi mistere.
Rutina zilnică cu care toţi ne confruntăm presupune formarea unui grup de persoane
capabile să satisfacă toate curiozităţile şi enigmele Universului. Acest microgrup este reprezentat
adeseori de familie, colegi şi este numit anturaj.
Deşi de-a lungul timpului bătrânii au fost nevoiţi să înfrunte numeroasele obstacole
ale vieţii, se pare că precum considera şi marele Nietzsche - „Printre condiţiile vieţii s-ar
enumera şi eroarea” întrucât fructul maturităţii zămislit odată cu trecerea timpului nu este
altceva decât o băutură amară la care nu se poate renunţa datorită setei nesfârşite de ea.
Oamenii, fiinţe ce dau sens lumii, merită să trăiască într-o societate realizată în
folosul individului în care cultivarea interiorităţii umane ar trebui să primeze.
Evadarea eului interior dintr-un mediu care nu se află în concordanţă cu condiţia sa
existenţială se realizează prin intermediul anturajului care oferă posibilitatea unui nou principiu
în condiţiile în care participanţii au aceleaşi idealuri şi nu în ultimul rând un nivel de cultură
asemănător.
Oamenii interacţionează în conformitate cu normele grupului (reguli de comportare,
aprecieri, credinţe) care influenţează comportamentul indivizilor, adesea mai puternic decât
normele sociale general acceptate. Există anumite cazuri nefericite în care adolescenţii
impulsionaţi fiind de greutăţile vieţii sau instabilitatea psihică, fac o alegere greşită în privinţa
prietenilor, alegându-i pe cei care se potrivesc modului lor de gândire. Acest lucru neinspirat îşi
pune amprenta asupra multor aspecte şi provoacă respectivei persoane multă suferinţă, ce poate
fi vindecată doar cu sprijinul familiei, deoarece legătura de sânge rezolvă conflictul dintre
generaţii şi totodată îi reuneşte împreună.
Cu privire la libertate, aceasta este benefică şi se evidenţiază în tipul de caracter al
fiecăruia, însă acei care întâmpină dificultăţi de adaptare socială trebuie să reţină sfatul marelui
filosof Pitagora: “Nimeni nu poate să fie liber, până nu se depăşeşte pe sine însuşi.”
Viaţa este un grabnic drum spre nefiinţă, însă un lucru este cert: fără prieteni nu poţi
parcurge acest drum. Una din cele mai multe bucurii ale acestei vieţi este prietenia şi una din
bucuriile prieteniei este de a avea cui să încredinţezi o taină. Cine îşi poate închipui viaţa fără
prieteni? Oare ce înseamnă un prieten, un prieten adevărat?
Multe personalităţi notorii au încercat să definească cuvântul “prieten” şi multe dintre
definiţii ne-au îndreptat spre cugetare:
„Un prieten este un suflet care locuieşte în două corpuri”
(Aristotel)
„Un prieten înseamnă o altă viaţă” (Gracian)
„Omul nu are prieten mai bun şi duşman mai rău decât pe sine”
(J. Lublock)
Am încercat să definim şi noi cuvântul “prieten” şi am ajuns la
următoarea concluzie: un prieten adevărat va fi lângă tine mereu şi nu se
va întoarce cu spatele la tine niciodată. Un prieten adevărat niciodată nu va renunţa la relaţia de
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prietenie orice s-ar întâmpla. Prietenul adevărat te ajută să devii
acela care vrei să devii cu adevărat. Oricât de regretabil ar fi acest
fapt, dar nu fiecare are lângă sine o persoană căreia să-i poată
spune “Prieten adevărat” şi nimic nu e mai amar ca otrava
prieteniei false - aşa sunt multe prietenii la un moment dat.
Acestea sunt frecvente din cauza celor cu două feţe.
Nu sunt puţine cazurile în care datorită aşa-zişilor
prieteni din anturaj se ajunge la o stare de neputinţă, de repaus
total şi aici ne referim, bineînţeles, la capcanele fericirii
artificiale… drogurile.
Teribilismul, dorinţa de a face ceva nou, ceva ieşit din
comun, ceva care să te poarte într-o lume aparte, o lume pentru
care inspiri milă însă nu poţi vedea deoarece eşti prins în mrejele
ei. Prin povestirea unui moment de răscruce a adolescentului ce a simţit urmările influenţei
anturajului din care făcea parte dar şi a neputinţei de a spune „nu”, ne-am putea gândi acum,
până nu e prea târziu, ce este bine şi ce nu, dacă trebuie să facem parte dintr-un anumit anturaj
sau nu. Începutul unei vieţi ratate dar care încă poate fi salvată: „Nu ştiu de ce m-am apucat de
droguri… La început mi s-a părut cool, voiam să fiu mai interesantă decât ceilalţi… Şi cum mai
mulţi dintre prietenii mei se drogau, m-am apucat şi eu…” Aşa îşi începe tânăra povestirea
despre ceva ce nici nu mai îndrăznea să-şi aducă aminte deoarece însemna o amintire prea
neagră, din care doar cu puţin noroc s-a putut trezi la timp. Oare asta nu este de ajuns pentru a ne
îndemna să medităm puţin la avantajele şi dezavantajele anturajului nostru, la pericolele la care
suntem supuşi şi de care trebuie să ne ferim, la ce înseamnă de fapt libertatea şi independenţa
noastră?
Tentaţia de a gusta din “fructul oprit”, falsul curaj şi falsa bărbăţie sub care sunt
prezentate aceste acţiuni de către “acei prieteni” pot să facă din adolescenţi victime ale unor
relaţii greşit selectate.
Anturajul în care eşti implicat îţi poate crea şi multe probleme cu familia care nu ar
putea fi de acord cu acesta. Dar tu, crezând că familia nu îţi cunoaşte prietenii aşa de bine cum îi
cunoşti tu, crezând ca familia îţi vrea răul, uiţi un singur lucru: că alături de familie te-ai născut,
alături de ea ai copilărit, alături de ea trăieşti, alături de ea vei sfârşi. Când există conflicte între
tine şi familia ta datorită anturajului imaginează-ţi că familia este ca o lumânare tristă care arde.
La vârsta fragedă şi uşor influenţabilă a adolescenţei orice tânăr încă neexperimentat
se împiedică de sentimente şi concepţii necunoscute ce pot fi elucidate cu ajutorul apropiaţilor.
În acest scop, adolescenţii încep să-şi încropească un grup de prieteni şi refuză comunicarea cu
părinţii crezând că noile tendinţe nu ţin pasul cu “cele ale bătrânilor”. Orientarea spre un anumit
grup ţine de personalitatea fiecăruia şi de ceea ce inspiră grupul.
Copilul are prieteni la orice vârstă, dar caracterul prieteniei variază o dată cu vârsta.
Unde este MAREA PRIETENIE?
Pentru cei care simt nevoia de a ieşi în evidenţă, comportamentul deviant ce încalcă
normele şi valorile sociale constituie cea mai bună cale. Din mărturisirile celor care au aparţinut
unui grup “excentric” reies diferite cauze ale furturilor, crimelor, violurilor precum respingerea,
instabilitatea familiei, lipsa iubirii, nivel de trai scăzut însă şi manifestări încurajate de liderii
grupurilor ca vestimentaţia, dezordinea şi limbajul licenţios.
Cei implicati într-un astfel de cerc de prieteni, consideră că puţine sunt soluţiile
rezolvării unor astfel de tendinţe de neconformitate însă comunicarea cu eul tău interior poate
impulsiona persoana spre un final fericit.
Există şi acele persoane, în special flegmaticii şi melancolicii, care se învârt în
propria lor lume construită după bunul plac al fiecăruia.
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Bazându-se exclusiv pe sprijinul familiei, introvertiţii prezintă dificultăţi de adaptare
socială, sunt puternic afectaţi de insuccese şi preferă munca îndelungată şi migăloasă.
Consideraţi de mulţime ca având o stare de inferioritate, persoanele retrase simt nevoia
permanentă de siguranţă, comunică puţin cu cei apropiaţi iar emoţionalitatea îi caracterizează.
Din prezentarea celor două situaţii putem constata că balanţa se înclină în sensul
pozitiv spre cei ce au un anturaj aparent mai redus. Întrebarea ce decurge este evidentă: “Este de
preferat un grup numeros sau unul mai redus numeric?”
Nimeni nu consideră că prietenii sunt o piedică dacă aceştia sunt selectaţi cu grijă.
Comportamentul oamenilor în mulţime se degradează din cauza anonimatului, a credinţei lor că
nu pot fi identificaţi şi astfel toţi participanţii au aceleaşi gânduri şi sentimente. În cazul celor cu
puţini prieteni, soluţia se află undeva la mijloc: astfel se reduce numărul celor ce ar dori
deprecierea speciei umane însă şi sprijinul acordat în situaţii drastice tinde spre zero.
În urma unui studiu realizat de către specialişti, reiese că primul pas spre integrarea în
colectiv este cea mai dificilă perioadă, în care majoritatea indivizilor cercetează manifestările
prietenilor şi aprobă cu fermitate cele petrecute datorită faptului că se tem să nu fie neglijaţi sau
excluşi. Odată integrat în colectiv, relaţiile interumane încep să se închege, omul capătă
libertatea de a-şi exprima liber opiniile fără a fi constrâns însă, cu toate acestea, libertatea este
una aparentă deoarece, aşa cum spunea J. J. Rousseau:
“Omul s-a născut liber, dar pretutindeni se află în lanţuri.”
Influenţa familiei asupra copilului, la adolescenţă scade. Copilul nu mai este...
Copilul nu mai vrea. Uneori apar chiar manifestări neplăcute contra autorităţii familiei, pe care
adolescentul o consideră o frână în realizarea autonomiei lui. Întreaga încărcătură afectivă a
adolescenţilor se îndreaptă către aceia care îi “pot înţelege”, cu aceştia schimbul de afectivitate,
de interese, de idei, de concurenţă făcându-se de la egal la egal.
Prin contactul mai strâns între membrii grupului (care pot fi adolescenţi de acelaşi sex
sau de sexe deosebite) decât cu alţi adolescenţi, membrii grupului se observă între ei, se
apreciază pozitiv sau negativ, se confruntă, caută să se cunoască, iar spiritul de colaborare este
foarte mare.
Adolescenţii pot să fie mulţumiţi sau dezamăgiţi de aceste relaţii, evaluarea făcânduse în sensul idealului despre om şi prietenie pe care adolescentul şi l-a format.
Grupurile de prieteni se fac şi se
desfac după interesele pe care le au la un moment
dat în comun membrii grupului, uneori după
circumstanţe.
Există însă şi situaţii în care influenţele
grupului sau cel puţin ale unora dintre membrii săi
asupra adolescenţilor nu sunt cele dorite.
Adolescenţa este o perioadă a
curiozităţii şi explorării sexuale. Anii adolescenţei
aduc multe emoţii în legătură cu prietenia,
romantismul, ataşamentele şi dorinţa. Aceste
sentimente sunt noi şi excitante şi pun baza pe
care mai târziu în viaţă se vor construi relaţii
împlinite şi mature.
Adolescenţa este o perioadă de
formare a propriei identităţi, un răspuns al
întrebării: “Cine eşti?”. Asta înseamnă ca tânărul să afle despre propria identitate citind, vorbind
cu prietenii şi formând noi relaţii.
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Mergând prin labirintul vieţii de adolescent, întâlnim adesea cuvântul anturaj. Dar ce
este acesta? Se crede că înseamnă însăşi viaţa rebelă, libertină, prietenii, adevăraţii amici, cei cu
care putem evada într-o lume cu totul şi cu totul magnifică, lipsită de “cicălelile”celor adulţi,
lipsită de griji şi în care principalul obiectiv este distracţia. Alţii spun că anturajul lor înseamnă
un sprijin în plus faţă de cel pe care ni-l oferă părinţii, înseamnă respect reciproc dar şi distracţie,
însă până la un punct, până la limita bunului simţ.
Totuşi ce este anturajul? Răspunsul mult aşteptat este în fiecare dintre noi, însă nu
suntem capabili să spunem dacă anturajul din care facem parte ne este benefic sau nu, mai bine
zis acest “nu” va fi întotdeauna greu de conştientizat, cu toate că în sinea noastră ne-am gândit
măcar o clipă că poate nu suntem tocmai cei mai fericiţi în acest anturaj şi nu am spus: “Nu mai
vreau să fac parte din acest grup şi vreau să mă retrag”, ci dimpotrivă, am continuat fie din
obligaţie, fie din neputinţa de a ieşi dintr-o lume “nebună” sau pur şi simplu din cauza faptului că
am deprins o oarecare dependenţă de acel anturaj. “Prietenii ştiu de ce!”
Desprinşi încă de la o vârstă fragedă de la sânul familiei, în drumul spre maturitate te
loveşti de corăbii ai căror conducători sunt ori piraţi ori căpitani destoinici şi cinstiţi. De cele mai
multe ori, alegi drumul nebătătorit care crezi că te va face fericit însă această alegere este oare
cea potrivită? Pentru această atingere spre viaţă, prietenii joacă un rol deosebit de important,
luând de cele mai multe ori locul sacru al familiei. Dacă vrei să fii membru al acestei alianţe
trebuie să accepţi anumite reguli.
Urcat pe puntea acestei corăbii crezi că imposibilul este posibil deoarece începe un
nou episod dintr-o călătorie spre un magnific necunoscut.
Nu-ţi vine să crezi că viaţa e ca un joc? Când începe? La naştere sau .... Când
sfârşeşte? Întrebarea are mai mult preţ decât prima.
Nimic nu mai contează, visez că rămân …... TÂNĂR!

Oana Papuc, clasa a XII-a H
(Menţiune la concursul de eseuri organizat de Centrul RAŢIU pentru Democraţie)
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Absurdul şi sensul vieţii
Spre deosebire de filosofii care abordează problematica sensului
existenţei analizând raportul om-cultură, individual-general, Albert Camus
consideră că prin filosofie trebuie să se răspundă la întrebarea dacă viaţa merită să
fie trăită sau nu. Interogaţia filosofică se deplasează astfel de la un domeniu
abstract, general, spre unul concret: este sinuciderea o soluţie pentru problema
adevărată a sensului vieţii?
Pentru unii sinuciderea ar veni ca o uşurare, împinşi fiind la această
drastică metodă de rezolvare
a problemelor de traiul mult
prea greu şi insuportabil, alţii
însă nu conştientizează ce fac
datorită problemelor psihice.
Zi de zi tot mai mulţi
refuză să mai trăiască pe
lumea aceasta deoarece lumea
le pare prea ostilă, oamenii din
jur nu îi acceptă în preajma lor
sau nu le acordă atenţie
pentru a simţi că sunt iubiţi,
iar familia, chiar şi familia, nu
mai are aceeaşi însemnătate
pentru ei de aceea preferă o
altă lume, a cerurilor. În urma
lor mai lasă un bilet pe care
aşează ultimele gânduri şi spun
adio tuturor. Am cunoscut destule cazuri de sinucidere ca să ştiu sigur că oamenii
sunt împinşi la acest gest datorită necazurilor, lipsei banilor, degradării sociale,
lipsei înţelegerii din partea semenilor dar şi datorită problemelor în dragoste,
trădărilor.
Răspunsul lui Camus are ca punct de plecare recunoaşterea climatului
absurdităţii în care se desfăşoară existenţa umană: o lume în care cunoaşterea
adevărată este imposibilă, care induce oboseala şi spaima în faţa timpului, care
devine opacă prin inumanitatea celorlalţi, se înstrăinează de existenţă, este lipsită
de sens. Sentimentul absurdului este cel care caracterizează raportarea omului la
lume. Între o existenţă avidă de sens şi o lume opacă şi străină se instaurează un
conflict. O soluţie aparentă ar fi sinuciderea, care însă, după Camus, este doar
mărturisirea că viaţa te depăşeşte. Dimpotrivă, subliniază filosoful francez, nu
există soluţii pentru existenţe absurde şi, de aceea, acest conflict dintre om şi
lume trebuie menţinut ca atare, pentru că este un conflict prin care omul obţine
conştiiţa lucidă. Omul absurd este un om liber în faţa lumii şi este pasionat în
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trăirea existenţei absurde a lumii:
însăşi raţională. Absurdă este însă
nemărginită dorinţă de claritate a
Absurdul ţine atât de om cât şi
legatură’’.

’’tot ce se poate spune este că lumea nu-i ea
confruntarea dintre acest iraţional şi această
cărei chemare răsună în străfundurile omului.
de lume. Pentru moment el este singura lor

’’În acest moment al
efortului său omul se află în faţa
iraţionalului. El simte întreaga
dorinţă de fericire şi de raţiune.
Absurdul se naşte din această
confruntare dintre chemarea
omului şi tăcerea iraţională a
lumii’’ (Mitul lui Sisif).
Camus prezintă în opera
sa, ‘’Mitul lui Sisif’’, munca
zadarnică şi fără nici un sens la
care a fost supus Sisif de către
zei. Absurdă este existenţa lui Sisif, care trebuie să rostogolească o stâncă până în
vârful unui munte şi apoi să-i dea drumul să cadă înapoi, ştiind că această acţiune
urmează să se repete la nesfârşit. Acţiune absurdă în sine, dar pentru Sisif nu este
aşa, pentru că el nu conştientizează lipsa de sens a existenţei sale. Ar deveni
tragică dacă Sisif ar realiza că viaţa lui nu are nici un sens.
Astfel, de-a lungul vieţii sale, omul este supus aceloraşi încercări ca şi
Sisif. Este osândit să-şi găsească propriul rost în viaţă. De fapt, omul îşi imprimă
iniţial un scop în minte pe care doreşte să-l realizeze. Dar omul conştientizează
fiecare eşec şi fiecare victorie. Eşecurile îl pot dezumaniza dacă sunt prea
insistente, iar victoriile îi pot da aripi să meargă mai departe. Şi certitudinea că-şi
poate atinge scopul, că viaţa are un rost.
Aceasta este existenţa: să trudeşti continuu, având în minte un scop
precis, sau mai puţin conturat la unii, în vederea obţinerii satisfacţiei depline, a
fericirii, pentru că aceasta este achiziţia supremă a fiecărui individ.

Modoranu Monica-Andreea, clasa a XII-a G
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FOTOGRAF DE WEEK-END…
Fotografia… un univers
invadat de culoare şi trăire. O
privesc mereu cu aceeaşi nerăbdare
şi curiozitate, lăsând sufletul
peisajului să-mi inunde sufletul.
Flash back! Urmează retrăirea
momentului în care am surprins
cadrul cu atâta pasiune. Nu pot uita
nici acum clipa nebună a primului
meu blitz... parcă timpul, adierea
vântului au încremenit pentru ca eu
să dau viaţă primului meu
univers... din fotografie.
Privirea-mi
se
odihneşte pe culorile ce par să se fi
combinat
printr-un
joc
al
hazardului, căutându-şi fiecare
locul potrivit, de parcă cea mai măiastră mână de artist şi-ar fi stropit şevaletul cu preferatele
culori.
Cadre după cadre se derulează înainte-mi, revăzând cu ochii şi cu mintea imaginea
primăverii pline de speranţă, a verii ce-mi induce starea blagiană a eului „beat de lume”, a unei
toamne cu cele mai reuşite nuanţe de
galben-roşiatic sau a iernii cu mantia de
nea.
Uite... aici... o lume gingaşă, un
suflu nou de viaţă... alb sau negru... sau
color. Cât de gingaş eşti şi ce cuminte stai,
acolo, ghiocelule, şi-mi zâmbeşti din cadrul
care m-a fermecat. Mi-e greu, natură
scumpă, să te redau în alb şi negru, când tu
ai aşteptat atât să te inunde culorile unei
reînvieri. Îmi simt sufletul tot mai aproape
de al tău şi simt, privindu-te, că mi se
cufundă tălpile în pământul reavăn într-o
comuniune ce se vrea eternă.
...Un verde intens, culori
pastelate... tu ai venit... vară... fotografia tea imortalizat aşa de bine că nici nu-mi vine
să cred că eşti aşa de pură sub căldura
dogoritoare. Aici te-am surprins cum îmi
udai cadrul, arătându-mi ochilor minunea
verii... ploaia.
Te surprind pe tine şi sufletul se
înfierbântă sub soarele tău. Viaţa care
pulsează acolo, dincolo de fotografia mea,
îmi trezeşte emoţii infinite. Te tot zăresc, scumpă vară, derulând cadrele şi, fără să simt, te-ai tot
dus fără să-ţi mai zăresc frumuseţea unică.
Stop cadru! Uite cum zâmbeşte toamna, trezindu-mi sentimente pe care le credeam
pierdute. Ce nostalgic peisaj! Domnul ţi-a stropit hainele în culori nestemate, fecioară cu
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veşmânt arămiu. Dincolo de cadru aud
susurul râului şi te simt din nou aproape...
mă înfioară însă gândul că îţi pierzi culorile
şi îţi tremură frunzele de fiorul dimineţilor
de toamnă târzie. Eu te protejez însă cum
pot, în fotografie, îţi păstrez veşnic locul
aici pentru a ne bucura împreună. Dincolo
de firava hârtie se află o lume magică, în
care pot pătrunde doar cu gândul şi cu
rememorarea clipelor pe care le-am
imortalizat în sânul tău, natură.
Alb, mult alb apare într-o ultimă
fotografie. Şi nu e una alb-negru, ci apare
imaginea unei blânde ierni ce-a aşternut cu
cea mai mare grijă mantia călduroasă de
nea pe ceea ce odată a fost verde, apoi s-a
schimbat în galben, în roşu-arămiu şi acum
aşteaptă cuminte să vină o nouă primăvară.

O adiere rece a vântului venită de
dincolo de cadru mă cuprinde şi mi-e teamă că ţi
se pierde chipul, te-ai albit, ce fin şi pur ţi-e
sufletul... te-ai ascuns de mine sau poate mi-ai
arătat o nouă cale de a te vedea. În minte şi în
suflet.
Aici, cu voi, toate fotografiile mele,
mă simt stăpân în infinitul verde, galben, alb,

căci eu am ştiut să te surprind cu un simplu
blitz şi acum îmi omor timpul admirându-te,
natură, în fotografia mea.
Vreau plimbări la nesfârşit, vreau
cadre fără de oprit... aici etern vei rămânea,
ca să-ţi admir splendoarea !!!
Te iubesc, natură!

Tănase Alin, clasa a XII-a E
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Viaţa este o călătorie unică printr-o lume încă nedescoperită, dar pe care fiecare
fiinţă umană o percepe nu doar prin simţuri, ci şi prin energia degajată de relaţiile dintre
oameni, lucruri şi mediul înconjurător.
Descoperirea tainelor lumii ce ne înconjoară este întocmai ca o făclie aprinsă
într-o beznă absolută, ca o luminiţă într-un ungher, ca o stea îndepărtată strălucind în
noapte.
Este adevărat că nu poţi citi la lumina stelelor, dar soarta multor corăbii a fost
ghidată de reflectarea lor. Pe unii oameni strălucirea stelelor i-a transformat în poeţi, pe
alţii, mai practici, studierea acestora i-a învăţat să-şi lucreze mai bine pământul şi să-l facă
mai roditor. În lumea relaţiilor interumane, un om poate străluci prin învăţătura şi
exemplul pe care îl dă semenilor săi. Sufletul unui om poate arde ca o flacără pe altarul
dăruirii de sine pentru a salva viaţa celor din jur. Nimeni, dacă luminează, nu poate
rămâne insensibil la nevoile şi problemele pe care le întâlneşte la tot pasul şi o lumină,
oricât de mică, nu poate rămâne neobservată.
De modelul pe care îl reprezinţi pentru alţii va depinde felul în care traiectoria
vieţii altor oameni va fi continuată.
Viaţa este o călătorie continuă, iar siguranţa, frumuseţea şi bucuriile acesteia
depind de o bună orientare. Ne putem bucura de fiecare răsărit, chiar dacă ştim că vine şi
apusul. Lumina pe care o potenţăm sporeşte la rându-i fericirea din sufletul fiecăruia.

Andreea Moga, clasa a IX-a F
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Adolescenţa este vârsta întrebărilor, vârsta în care ne conturăm propria
personalitate. Unii sunt conştienţi de acest aspect şi încearcă să înveţe cât mai bine la
şcoală, să urmeze un liceu bun şi să intre la facultate, iar alţii apucă pe căi greşite, uneori
ireversibile, iar asta duce la distrugerea adolescenţei.
La această vârstă apar şi conflictele cu părinţii datorită nerespectării
responsabilităţilor, precum şi a diferenţelor de opinii şi a conflictelor dintre generaţii.
Doina Ionescu, “Adolescenţa”

Adolescenţa reprezintă
o perioadă iniţiatică în care fiecare
începe să descopere mai bine lumea şi
tainele ei.
Aproape
maturi şi
totuşi mult prea copii, ne
gândim cum să definim mai
bine această perioadă. Unii
spun că este cea mai
importantă şi mai frumoasă
parte din viaţă iar alţii
consideră că este mult prea greu
să fii adolescent, deoarece
acumularea
de
cunoştinţe
precum şi formarea gândirii
înseamnă o parte a vieţii complicată
şi greu de străbătut.
Este vârsta când ne
desprindem de autoritatea familiei şi
ne integrăm în grupuri asemănătoare
nouă, chiar dacă uneori anturajul ne
poate schimba mult. Ne asumăm
conştient (sau nu!?) riscul unui anturaj
care poate fi benefic pentru
dezvoltarea personalităţii proprii sau
uneori poate să ne marcheze viaţa
într-un mod nu tocmai fericit.
Acum apare şi
problema descoperirii sexualităţii cu toate întrebările şi curiozităţile ei, problemă
pe care unii nu au luat-o în considerare aşa cum trebuia şi au avut de regretat.
Aproape orice adolescent poate avea copii, dar numai un bărbat poate să-i
crească şi să-i educe. Fiecare lucru are timpul lui……
Adolescenţa înseamnă pentru mine cea mai frumoasă parte din viaţă.
Ne descoperim, avem nelinişti izvorâte din întrebările care îşi caută răspunsul……..
Trăită cu intensitate, adolescenţa poate deveni o perioadă care va rodi
mai târziu.

Varga Alexandru, clasa a IX-a A
26

Jurnalul mediului

… Singurătatea mă apăsa obsedant. Am simţit nevoia acută de a respira aer
proaspăt şi, dând frâu liber instinctului de conservare, mă pregătesc de o necesară plimbare în
mijlocul naturii.
Senzaţia de sufocare m-a propulsat undeva, la marginea oraşului dezolant şi am
păşit stingheră în spaţiul pe care mi-l doream reconfortant. Trag aer în piept… nu simt mare
lucru, parcă nu găsesc ce-mi trebuie. Merg … merg … şi pe malul unui râu … zăresc o cutie de
lemn printre resturile menajere şi deşeurile care pluteau. Din ce în ce mai curioasă mă aplec
după acea cutie. În cele din urmă reuşesc să o culeg din apă. Mi se părea ciudat aspectul ei, iar
intensitatea simţirii pe care am avut-o în momentul descoperirii era puternică şi singurul lucru
care mi-l doream în acel moment era să deschid cutia.
Reuşesc! Un jurnal înăuntru.... Da, imediat am înţeles că era un jurnal. Pe prima
pagină scria „EU, MEDIUL”, iar dedesubt, „rânduri dedicate tuturor vieţuitoarelor de pe
pământ”. Nu ştiu ce ar fi făcut alţii, dar eu … am continuat să citesc, să dau paginile cu
mâinile tremurânde, numai că observ ceva … primele foi lipseau. Nu am dat prea mare
importanţă şi continui:
“Oamenii încep să mă descopere şi să mă exploateze, pentru a convieţui”
Mai dau o pagină şi mă opresc: “Prima cultură de cereale, orzul … apoi grâul”
Într-un alt fragment scria: “Au mai făcut un pas ... mi-au descoperit resursele …
sare, combustibili … sunt fericit!”
Sau: “Tot mai curioşi şi mai ambiţioşi odată cu trecerea anilor, deceniilor şi
secolelor … ei toţi îşi pun abilităţile la încercare … Datoria mea e să le fiu de folos!”
La un moment dat găsesc nişte file arse, deteriorate, care aveau impregnate un miros
de fum … înclin foaia să văd scrisul în locurile nearse.
“Revoluţia industrială … nu ştiu ei oare cât de mult rău îmi fac!? Nu
conştientizează nimeni? ... fumul gros al fabricilor mă îmbolnăveşte … nu mai suport!”
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Apoi, undeva în colţul paginii, menţiona: “rezultatul analizelor - viroză
respiratorie!”
Dau peste nişte pagini al căror scris abia se observa, era şters, îmi pierd răbdarea şi
răsfoiesc mai departe … deodată, îmi sare în ochi subliniat: “Al II-lea război mondial”
“Nici nu ştiu ce să mai cred … unii poate au fost obligaţi de circumstanţe … dar
nu, nu pot să-i iert … acum o parte din mine a murit sau cel puţin va dura mult până o să-mi
revin … blestemat fie ceasul în care au explodat bombele de la Hiroshima şi Nagasaki.”
Un alt fragment: “NEATENŢIA COSTĂ ! - explozia centralei nucleare de la
Cernobâl - 1986. Pe lângă faptul că sunt principalul afectat şi ei, oamenii, vor avea de
suferit; generaţii întregi vor resimţi dezastrul produs.”
Mă pregătesc să dau o altă filă, dar … dezamăgire, foile sunt goale .... îmi dădea de
gândit;mă uit mai atent şi zăresc un plic lipit de coperta jurnalului … îl deschid. Scria: “Vrei
să ai parte de o viaţă sănătoasă şi lipsită de poluare? Pentru binele meu şi al vostru, al
omenirii, ca moştenitor al acestui jurnal, trebuie să duci mesajul mai departe. “NATURA =
SĂNĂTATE”. Aaaa, totodată, trebuie să continui să scrii în jurnal, tot ce va urma, cu bune
sau mai puţin bune … Acum, totul depinde de tine! În mâinile tale stă vindecarea mea!”
“Notă: după ce ai citit toate acestea, ascunde-mă într-o pădure, lângă un izvor,
pentru a-mi ameliora cancerul pulmonar … până ce mă va găsi un alt urmaş al tău. Oricum,
nu uita că sunt moştenirea ta cea mai de preţ”.
BOBOC ANDREEA LARISA – clasa a XI-a I

Calendar ecologic
“Dacă nu vom gospodări cu înţelepciune rezervele planetei şi nu vom ocroti
natura, vom rămâne în cele din urmă singuri pe o planetă pustiită.”

Academician ŞTEFAN MILCU
2 Februarie - Ziua Mondială a Zonelor Umede
22 Martie - Ziua Mondială a Apei
23 Martie - Ziua Mondială a Meteorologiei
1 Aprilie - Ziua Păsărilor
22 Aprilie - Ziua Pământului
24 Aprilie - Ziua Mondială a Protecţiei
Animalelor de Laborator
10 Mai - Ziua Păsărilor şi Arborilor
15 Mai - Ziua Internaţională de Acţiune pentru
Climă
22 Mai - Ziua Biodiversităţii
24 Mai - Ziua Parcurilor Naţionale
5 Iunie - Ziua Mediului
8 Iunie - Ziua Internaţională a Oceanelor
17 Iunie - Ziua Mondială pentru Combaterea
Deşertificării

21 Iunie - Ziua Soarelui
11 Iulie - Ziua Mondială a Populaţiei
16 Septembrie - Ziua Stratului de Ozon
18 Septembrie - Ziua Mondială a Geologilor
23 Septembrie - Ziua Mondială a Curăţeniei
26 Septembrie - Ziua Mondială a Munţilor Curaţi
1 Octombrie - Ziua Mondială a Habitatului
4 Octombrie - Ziua Mondială de Protecţie a
Animalelor
8 Octombrie - Ziua Mondială pentru Reducerea
Dezastrelor Naturale
31 Octombrie - Ziua Internaţională a Mării Negre
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Programul Eco-Şcoala este un program internaţional care are ca obiectiv mediul,
problemele de importanţă majoră care trebuie să implice cu maxim de responsabilitate fiecare
cetăţean.
Deşi educaţia ecologică este abia la început, iar protecţia mediului nu este înţeleasă
ca o necesitate atât de o parte a populaţiei cât şi de reprezentanţi ai administraţiei locale,
mişcările ecologiste, organizaţiile ecologice neguvernamentale trebuie să se facă auzite.
Problema resurselor finite,
atât a materiilor prime, cât şi a
energiei fosile accesibile, problema
poluării de diferite tipuri, a
schimbărilor climatice, a declinului
biodiversităţii globale, a scăderii
suprafeţelor acoperite de păduri toate
sunt probleme fundamentale privind
viitorul.
Actualitatea ecologiei este
dată de problemele majore cu care
civilizaţia umană globalizată se
confruntă în ultima perioadă, mai cu
seamă cele legate de creşterea
exponenţială a populaţiei umane cât şi
creşterea impactului de mediu produs de o economie din ce în ce mai extinsă.
Proiectul Eco-Şcoala îşi propune conştientizarea problemelor de mediu de către
comunitatea şcolară, încurajarea acţiunilor de protecţie a mediului înconjurător, formarea de
atitudini pro-ecologie.
Pentru anul şcolar 2007-2008 avem în vedere continuarea acţiunilor mari care prezintă o
anumită periodicitate - precum plantări de puieţi, colectare de materiale reciclabile, prima realizată deja, în
luna octombrie, excursii tematice (în luna noiembrie în Maramureş) – dar şi diversificarea acestora la
propunerile colectivelor de elevi.

APLICAREA DE CHESTIONARE cu teme de ecologie, la începutul lunii martie, pe
un eşantion reprezentativ de elevi din liceu a confirmat interesul acestora pentru problemele de mediu.
CHESTIONAR ECO
1. CE ESTE ECOLOGIA?
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2.. CUM INFLUENŢEAZĂ ACEST DOMENIU VIAŢA OAMENILOR?
3. CONSIDERAŢI CĂ SLOGANUL ”S O S - NATURA ÎN PERICOL!” ESTE ACTUAL?
4. CE ACTIVITĂŢI PROPUNEŢI PENTRU A AVEA O ŞCOALĂ ŞI UN ORAŞ CURAT?
5. CE SE ÎNŢELEGE PRIN POLUARE?
6. DAŢI EXEMPLE DE POLUARE A MEDIULUI ÎN ORAŞUL NOSTRU.
7. CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ?
8. DEFRIŞĂRILE PĂDURILOR AU CONSECINŢE ASUPRA MEDIULUI?
9. V-AR INTERESA SĂ PARTICIPAŢI LA ACŢIUNI DE PROTECŢIA MEDIULUI? MOTIVAŢI.
10. PROPUNEŢI UN SLOGAN (ECO-COD) CARE SĂ REPREZINTE ŞCOALA NOASTRĂ.

INTERPRETARE CHESTIONAR ECO
Studiul de faţă s-a realizat pe un eşantion de 50 de elevi ai claselor a X-a şi a XI-a, cu vârstele
între 16-18 ani, din cadrul Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" - Vaslui. Elevii demonstrează faptul că au
cunoştinţe de ecologie generală 100%, ştiind cum să definească acest domeniu, sunt conştienţi de
influenţa acestui domeniu asupra vieţii oamenilor (100%); conştientizează faptul că sloganul "S.O.S.NATURA ÎN PERICOL!" este unul foarte actual (100%); cunosc problemele oraşului Vaslui în materie de
poluare (95%); şi vin cu soluţii mai mult sau mai puţin concrete, mai mult sau mai puţin realizabile (97%).
Unii elevi nu cunosc noţiunea de "încălzire globală" şi nu conştientizează efectele ei (50%); consideră că
defrişările pădurilor au consecinţe asupra mediului (100%); sunt interesaţi să participe la acţiuni de
protecţia mediului în proporţie de 75%, unii motivînd că nu au timp, au altceva mai bun de făcut sau că nu-i
interesează (9 subiecţi). În final elevii propun diverse ECO-CODURI (100%) care să reprezinte şcoala.

Eco-codul liceului ales este:

Unul dintre obiectivele proiectului a fost acela de-a colabora foarte bine cu organizaţiile şi cu
instituţiile partenere în proiect şi popularizarea activităţilor noastre. Realizarea unui site şi a unei reviste
este un prim pas în realizarea acestui
obiectiv. Site-ul îşi propune să ofere
informaţii actualizate despre proiect. Are
şase pagini principale: Start, Acasă, Despre
noi, Profesori, Elevi, Noutăţi, Link-uri.
Fiecare pagină principală are legături către
mai multe pagini secundare. Paginile
principale oferă vizitatorilor informaţii
structurate. Articolele pot fi citite în detaliu
prin deschiderea paginilor secundare. Avem
în vedere reactualizarea şi perfecţionarea
lui, precum şi o permanentă legatură cu
presa.
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AVEM NEVOIE DE
EDUCAŢIE ECOLOGICĂ?
Ce şi cât ştiu elevii despre calitatea mediului în care trăiesc ?
Înţeleg ei mesajul lăsat ca testament de marele om de ştiinţă Al. Borza încă din 1928
şi care preciza: “Distrugerea naturii nimiceşte ireparabil valori etice şi estetice remarcabile.
Peisagii unice distruse, copaci mari, frumoşi, bătrâni, tăiaţi fără milă, lipsesc ţara de podoabe
necesare înfrumuseţării vieţii şi desăvârşirii educaţiei generaţiilor viitoare. Cât de stearpă va fi
educaţia generaţiilor viitoare când nu le vom putea arăta un colţ de natură”.
Seminarul naţional “Parteneriat în educaţie pentru mediul înconjurător”, ediţia a IX-a,
desfăşurat pe 27 octombrie 2007 la Bucureşti, a avut rolul de a mobiliza şi a transpune în fapt
mesajul lui Borza care pune preţ pe sănătatea şi frumuseţea mediului, de el depinzând viaţa
noastră. Singura armă împotriva distrugerii mediului este actul educaţional responsabil.

Implicarea liceului nostru în acţiuni de educaţie ecologică prin programul ECOŞCOALA a fost răsplătită la acest seminar prin CERTIFICAT DE PARTICIPARE.
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Prin intrarea liceului în Programul „Eco-Şcoala”, se influenţează gradul de educaţie şi
instruire ecologică al elevilor şi profesorilor din cadrul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui, cu accent pe
latura practică. Programul reprezintă o abordare pragmatică a problemelor de mediu cu care ne confruntăm
în momentul de faţă, pe care trebuie să le cunoaştem, să le înţelegem şi, pe cât posibil, să le eliminăm din
viaţa noastră. Se realizează astfel dobândirea de către elevi a unui comportament ecologic adecvat
mediului şcolar şi extraşcolar.

Coordonator proiect,
Profesor Streja Mădălina
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SÀ GÂNDIM VERDE!
Dragi cititori acum să nu vă gândiţi că a gândi verde e ca şi cum ţi-ai pune o melodie pe
care s-o asculţi la nesfârşit, dar fără să-i înţelegi mesajul sau să vă cicălească profesorul
spunându-vă “copii, gândiţi verde”...ah sau în cel mai rău caz să mâncaţi fructe, legume şi
verdeţuri în ideea că aşa o să gândeşti verde. Vă spun eu, n-aveţi nici o şansă.
Verde e o culoare ce reprezintă natura... cu alte cuvinte este un cod ecologic. Pentru a-l
recepta vă propun o povestioară din care sper să rămâneţi măcar cu ideea.
Totul începe de la o banală aprindere a becului. VOI SIMŢIŢI CEVA când aprindeţi
becul, calculatorul, televizorul şi toate câte mai sunt electrocasnice? Ştiu, v-am prins! Nu simţiţi
nimic… nu-i nimic. Sentimentul cred că e acelaşi pentru toată lumea. Cu toate acestea ştiţi foarte
bine ce se întâmplă, ce consumă acestea. Ei bine da, curent electric. Dar v-aţi întrebat vreodată
cât consumăm? Vă spun eu: foarte mult. Nu credeţi că ar trebui să facem ceva în privinţa asta?
Odată cu trecerea anilor energia devine o dilemă tot mai mare. Ca să scapăm de o problemă nu
trebuie să fugim de ea sau s-o ocolim căci dăm de alta mai gravă, în cazul de faţă consumăm
prea mult - o să rămânem fără, şi ca să nu se ajungă în această extremă nu mai consumăm deloc,
ce ziceţi? Nu, nu, cu siguranţă nu e asta soluţia... în primul rând că ar fi cam depăşită situaţia ca
să nu zic imposibilă şi în al doilea rând pentru că tot îi pasă cuiva ...oamenilor de ştiinţă. Ei nu se
gândesc niciodată la prezent ci mereu la ce va urma, lucru care trebuie să ne dea totuşi de gândit.
Mie una mi-a dat de gândit şi atât de mult m-a îngrozit ideea epuizării surselor de energie că
până şi visele mele au fost stăpânite de acest lucru.
“Eram în faţa calculatorului seara, aşa cum obişnuiesc să fac mereu înainte de culcare.
Deodată, s-a întrerupt curentul electric. Pentru că era târziu n-am mai aşteptat şi m-am dus să mă
culc. Nu puteam dormi .. îmi închipuiam tot felul de lucruri, cum că a doua zi nu mai era curent
în toată ţara şi curând avea să nu mai fie curent pe tot continetul. Doamne, ce sperietură! Ah şi ca
să nu mai pomenesc de spotul publicitar pentru economia de energie, în care se preciza că nu se
ştie ce se va întâmpla şi că trebuie să-i lăsăm şi copilului nostru să aibă parte de curent electric
sau copiii copiilor noştri. Vai, şi apoi parcă şi vedeam o secvenţă în care urmaşii noştri
rămăseseră fără curent şi că toate lucrurile se dereglaseră de la locul lor, nu mai existau
electrocasnice, fabrici care să funcţioneze, elevii nu puteau învăţa decât pe timpul zilei, pur şi
simplu era straniu...
A doua zi mă trezesc buimacă de somn, iar primul lucru pe care l-am făcut a fost să
verific dacă mai este lumină... ptiu ce uşurare! Înainte de a pleca la şcoală am avut grijă să nu uit
nimic în priză sau să las vreun bec aprins semn că acel vis parcă ar fi fost o pildă pentru mine”
Da, recunosc mi-a dat de gândit... mai ales partea cu viitorul copiilor copiilor noştri. De
atunci sunt foarte atentă cum e cu energia electrică, cu apa, cu tot ce înseamnă sursă de energie,
încerc să nu le folosesc în exces, revin la ce-am spus în primele rânduri... gândesc verde!
În caz că nu puteţi “gândi verde”... cel puţin sper că v-aţi lămurit care este ideea. Dacă
nu sunteţi mulţumiţi atunci vă invit să faceţi reclamaţie O.P.C.-ului... pentru nerespectarea
normelor.
ACEST TEXT ESTE UN PAMFLET ŞI TREBUIE TRATAT CA ATARE!

BOBOC ANDREEA LARISA – clasa a XI-a I
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Proiectul COMENIUS SOCRATES de dezvoltare « Şcoala şi comunităţile educative »
are o durată de 3 ani cu finalizare în 2009. Şcoala coordonatoare a acestui proiect este College
Dillon II din Fort de France, Martinica, Franţa şi parteneri sunt licee din Portugalia (Escola
secondaria de Santo Andre di Barreiro), Italia (Istituto tecnico « Enrico Fermi », Isernia),
Bulgaria (Liceul bilingv « Romain Rolland » din Stara Zagora) şi România. Liceul nostru este
prezent în acest program cu o echipă de profesori coordonată de prof. Daniel Hulubei, iar ca
partener este Asociaţia pentru Tineret « Emil Racoviţă 2000».

PROIECTELE EUROPENE ÎN VIAŢA ŞCOLII
Ceea ce până nu de mult reprezenta un eveniment deosebit în viaţa unei şcoli, astăzi
este o obişnuinţă - parteneriatul şcolar european.
Aproape nici o unitate de învăţământ, fie ea din mediul urban sau rural, nu este
străină de proiectele derulate în parteneriat cu instituţii de învăţământ din Europa.
Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” este un pionier la nivel judeţean şi chiar naţional în
ceea ce priveşte derularea proiectelor europene, primul dintre acestea fiind depus spre aprobare
încă din anul 2000, la începuturile programului Comenius 1. Proiectul se numea „Innovations in
education sciences” şi era un proiect şcolar pe teme de ecologie în parteneriat cu licee din
Suedia, Germania şi Spania. Proiectul a fost încheiat cu succes în anul 2004 de către echipa de
proiect din liceul nostru.
Finalizarea unui proiect înseamnă automat începerea altuia. Aşa s-a întâmplat în anul
2005, când LER a depus la Agenţia Naţională Socrates spre aprobare un proiect de dezvoltare
Comenius 1 în parteneriat cu licee din Martinica, Portugalia, Italia şi Bulgaria. Proiectul este la
această dată în plină derulare sub titlul „L’ecole et les communates educatives”, coordonat de
liceul din Martinica. Acest nou program este axat pe realitatea şcolară la zi, urmărind relaţiile
şcoală-familie-comunitate. De data aceasta,
din punct de vedere geografic, proiectul
depăşeşte barierele Europei, atingând Antilele
Mici, mai exact Martinica. Exoticul acestei
insule, clima caldă şi zâmbetul prietenesc al
oamenilor nu pot compensa problemele care
apar la nivel educativ în relaţia şcoalăfamilie-comunitate.
Românii,
francezii,
italienii, portughezii şi bulgarii întâmpină
aceleaşi probleme în educarea familiei ca
parte activă în viaţa şcolii şi a comunităţii.
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Adolescenţii trec prin aceleaşi etape ale drumului lor către maturitate, profesorii
folosesc aceleaşi instrumente pentru a le face calea mai dreaptă. Părinţii trebuie implicaţi mai
mult în acest proces şi nu lăsaţi simpli observatori. Toate aceste probleme vor fi discutate,
analizate şi apoi inserate soluţiile lor într-o broşură de bună practică realizată împreună cu ţările
partenere.
Elevii liceului sunt cei care profită de
aceste proiecte şi lor ne adresăm de fiecare dată
când accesăm aceste fonduri acordate de ANS.
Cu siguranţă proiectele europene
reprezintă cea mai bună modalitate de cunoaştere
şi însuşire a practicilor educaţionale de mult
uzitate în ţările democrate. Liceul nostru are
şansa de care va profita în continuare de a se
integra în Europa după toate regulile acesteia.

Coordonator proiect,
Profesor Hulubei Daniel
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CUM AM
DEVENIT
LIDER LA
«GLT VASLUI»

Totul a început din curiozitate. Oana, colega mea din asociaţie, care îmi este şi colegă
de clasă, povestea tot felul de întâmplări amuzante din tabere sau de la zilele de joacă, pentru că
ea atunci făcea parte din Asociaţia Phoenix Codăeşti. În vara anului trecut m-a invitat la o zi de
joacă ce a fost organizată de ea, împreună cu colegii săi de la Phoenix şi cei din Belgia, cu care
suntem în parteneriat. Au fost foarte mulţi copii, care s-au simţit bine în cadrul celor două ore de
joacă, s-au distrat, s-au amuzat şi au învăţat jocuri noi. La sfârşitul activităţii i-am spus Oanei:
« Îmi place ceea ce faci tu şi aş vrea să devin şi eu lider! ». La începutul lunii septembrie, anul
trecut, am fost în tabăra pentru începători de la “Poiana Căprioarei” - Vaslui, iar după cele cinci
zile în care am participat la cursul de instruire, am devenit lider şi împreună cu colegii mei am
pus bazele organizaţiei “GLT Vaslui”.
Ce este GLT Vaslui?
Grupul Local de Tineret
Vaslui este o organizaţie de tineret.
Grupul este o parte din AGLT (asociaţia
umbrelă), o organizaţie non formală,
neguvernamentală, apolitică, non-profit
şi care NU aparţine nici unei secte
religioase. Organizaţia reuneşte copii,
tineri organizatori şi participanţi la
activităţi specifice, de o mare
diversitate. Acestea se concretizează în
zile de joacă, în schimburi de experienţă
(naţionale şi internaţionale), drumeţii,
tabere, cursuri de instruire şi nu numai.
GLT Vaslui este format din
cinci lideri: Buruiană Ana, Mocanu
Alexandra, Onu Cristi, Onu Florentina şi
Verdeş Oana. Noi suntem voluntari,
acţiunea noastră fiind lipsită de interese
materiale şi neplătită, iar activităţile se
adresează copiilor cu vârsta între 6 şi 16
ani, organizaţi pe grupe de vârstă şi
desfăşurate într-un spaţiu public accesibil.
Mulţumită doamnei director Anuşcă Popa
Anca de la Liceul Teoretic « Emil
Racoviţă », care a fost de acord să încheiem
un act de parteneriat, zilele noastre de joacă
se pot desfăşura în curtea sau în sala de
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sport a liceului. Prin activităţile noastre copiii primesc educaţie fără să îşi dea seama. Prin joc
învaţă lucruri noi, învaţă să acţioneze în grup, să respecte reguli şi să le urmeze, devin mai
creativi, descoperă ce este câştigul şi
pierderea.
Pot să spun că de când fac parte
din această organizaţie, viaţa mea s-a
schimbat în bine, deoarece mi-am făcut
mulţi prieteni dar şi pentru că şi eu la
rândul meu am învăţat foarte multe. Ca
lider trebuie să fii creativ, să colaborezi, să
te adaptezi oricărei situaţii, să ştii să
apreciezi şi să observi, să creezi condiţii de
siguranţă şi mai ales să iubeşti copiii şi să
ştii să te faci iubit şi ascultat.
Grupul Local de Tineret Vaslui
este deschis oricărui tânăr peste 16 ani care
doreşte să fie voluntar în cadrul unei
organizaţii de tineret. Şi dacă vă întrebaţi:
« De ce ne jucăm? » răspunsul este:
« Pentru că jocul este destul de plăcut! Este
un sentiment fericit, îţi dă energie! Te face
să simţi viaţa până în vârful degetelor de la
picioare! Deci, Jocul este viaţa! Iar copiii
descoperă lumea, viaţa prin joc! Şi ….. De
aceea ne jucăm! »

Mocanu Alexandra
clasa a XI-a E
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Arta este în esenţă cea mai
profundă expresie a creativităţii umane.
Pentru a iubi arta, trebuie să îi descoperi
înţelesurile şi aici mă refer la una dintre
problemele fundamentale ale artelor,
dificultatea de a transfera o idee dintrun tip de limbaj în altul, din sistemul
semnelor vizuale, al liniilor şi al
culorilor, în acela al cuvintelor dar şi la
mărturisirea artistului care e convins că
dezvăluirea ideilor ce au condus la
crearea unei opere are nevoie de un
efort cu totul deosebit, astfel încât
înţelesurile ei să se transmită într-un
chip cît mai desăvîrşit.
Istoria artelor nu se poate reduce la o consemnare a evoluţiei formelor; pictura sau
sculptura nu sunt doar aglomerări, cu sens mai mult sau mai puţin descriptiv, mai mult sau mai
gânduri.
puţin ordonate, ale unor culori sau volume; ele sunt întrupări ale unor
Nu ştim ce gândeau pictorii bizonilor de la Altamira şi nici cei
care priveau
proapăta “Capelă Sixtină” a preistoriei, ştim însă că cele mai vechi
documente de artă includ asemenea dispute.
În Grecia perioadei clasice, Parasios argumenta că
pictorul trebuie să contureze clar formele fiinţelor şi lucrurilor
zugrăvite, folosindu-se de linia apăsată, în timp ce Zeuxis
era de părere că ceea ce zugrăveşte artistul este încă mai
plin de viaţă dacă figurile sunt modelate prin clarobscur.
Este drept că disputele despre artă au o
istorie ce o concurează pe cea a artei însăşi. Arta
poate fi considerată ca un fel de carte de vizită a
tuturor popoarelor, prin care ne poate dezvălui şi
exemplifica problematica vieţii şi creaţiei artistice.
Platon recunoştea artei funcţia de mimesis, de
imitare a ideilor din realitatea înconjurătoare, în timp ce
Aristotel aştepta de la artă
să
împlinească
funcţia
de
catharsis,
scop în care trebuia să surprindă
viaţa
cu
întregul său clocot cotidian.
Aşadar, începem o incursiune în lumea artei,
un drum ce are drept ţintă transmiterea unui mesaj, a unei
viziuni a artistului, a unor concluzii desprinse de el din
contemplarea naturii şi a istoriei, modul în care a fost
concepută arta de-a lungul vremii, influenţa economică,
psihologică, religioasă şi politică etc...
(Va urma)

Popovici Alexandra, clasa a XII-a G
38

Putem trăi fără mişcare?
Dimineaţa vă îndreptaţi cu pas grăbit spre şcoală, zilnic urcaţi sau coborâţi scările, de
multe ori sunteţi nevoiţi să alergaţi pentru a nu întârzia, când mergeţi în discotecă dansaţi..... Ce
înseamnă asta? Că orice activitate presupune mişcare. Cea mai frumoasă şi des întâlnită formă
de mişcare este jocul, care face parte din viaţa noastră încă din copilărie.
Cine nu a fugit din calea “Omului
Negru” sau de “Baba Oarba”? Câţi dintre voi nu
aţi jucat “Ţară, ţară vrem ostaşi” sau “Leapşa”
sau care dintre noi nu a folosit mingea în jocuri
precum “Raţele şi vânătorii”, “Coşul cu mere”,
“Stop castel”. Acestea sunt doar o mică parte din
jocurile care ne-au înfrumuseţat primii ani de
viaţă şi pe care nu vrem să le uităm, pentru că ele
ne fac să ne simţim bine. În parc, pe terenul de
sport, la picnic, jocul se poate practica oriunde şi
este accesibil nu doar copiilor ci tuturor celor
care caută un mod de a se relaxa şi de a petrece
timpul liber alături de prieteni cât mai frumos.
Jocurile de mişcare au o mare importanţă în dezvoltarea fizică armonioasă a copilului
dar şi în dezvoltarea calităţilor sale motrice: viteza, îndemânarea, forţa, rezistenţa, mobilitatea şi
supleţea. Pentru a le practica îţi trebuie puţine materiale, jocurile realizându-se de cele mai multe
ori ad-hoc. Jocurile ne readuc pofta de viaţă, rupându-ne de rutina zilnică.
Adolescenţii, lăsând în urmă copilăria, încep să practice jocurile sportive, jocuri care
impun un regulament. Pentru unii dintre ei acestea devin un regim de viaţă, dorind să realizeze
performanţe, iar pentru alţii este doar o
posibilitate de a se menţine într-o formă
fizică cât mai bună.
Oricum, orice tânăr are un
sport preferat. Că este vorba de volei,
fotbal, tenis, baschet nu contează.
Important este să faci mişcare pentru a
putea să te dezvolţi frumos, pentru a-ţi
face noi prieteni, dar mai ales pentru a fi
sănătos, deoarece până la urmă asta
înseamnă sportul - sănătate.
Revin la întrebarea de
început: “Putem trăi fără mişcare ?”
Răspunsul corect mi se pare
că este categoric NU.

Verdeş Oana, clasa a XI-a E
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PAGINA NESCRISǍ A VIITORULUI NOSTRU ………

Am realizat un sondaj printre elevii din clasele a XII-a din liceu privind intenţiile lor
după absolvire. Au fost chestionaţi 100 de subiecţi, distribuiţi pe sexe astfel: 68 de fete şi 32 de
băieţi. Şi iată ce am aflat:
1. Peste câteva luni sunteţi absolvenţi de liceu. Veţi urma:
b. Universitate
a. O şcoală postliceală
Prima întrebare a vizat calea pe care o vor alege după terminarea liceului. 4% dintre
cei chestionaţi aleg o şcoală postliceală, iar 96 de subiecţi au optat pentru studii universitare.
2. Te consideri o persoană informată, activă, responsabilă?
a. Da
b. Nu
Răspunsurile celor 96 de elevi la prima întrebare pot fi corelate cu un convingător
“Da” rostit în dreptul celei de-a doua. Elevii se consideră informaţi, activi şi responsabili (83).
Doar 17 elevi nu au încredere în forţele proprii.
3. Orele de dirigenţie din cei 4 ani de liceu te-au ajutat în consilierea ta privind
cariera?
a. mult

b. puţin

c. deloc

O surpriză în cazul răspunsurilor de la întrebarea numărul 3 - numai 55% dintre elevi
consideră că activităţile de consiliere privind cariera au fost subiectul dezbaterilor din cadrul
orelor de dirigenţie şi că acestea i-au ajutat puţin. Pentru 27 dintre ei sprijinul a lipsit total. Doar
18 elevi consideră comunicarea cu profesorul diriginte favorabilă alegerii viitoarei profesiuni.
4. În ce domeniu credeţi că veţi avea un viitor lipsit de griji? De ce?
Domeniile “fără bătaie de cap” preferate de viitorii absolvenţi ai liceului au fost:
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a. Poliţie = 21
b. Medicină = 14
c. Învăţământ = 11
d. Construcţii = 8, Comerţ = 8
e. Avocatură = 5, Limbi moderne = 5
f. Răspunsuri incerte = 20
Subiecţii nu par a fi nehotărâţi, ci, mai probabil, ţin cont de factorul aleator care, de
ce să nu recunoaştem, poate să le surâdă.
5. Ce / Cine v-a influenţat în alegerea făcută?
Nu este surprinzător faptul că 58 de liceeni (toţi având vârsta de 18 ani) se detaşează
de sfaturile părinţilor, prietenilor, colegilor şi pun preţ pe propriile decizii. 42% dintre cei
chestionaţi cred în sfaturile prietenilor (13%) şi în cele primite în cadrul familiei.
6. Opţiunea aleasă este motivată din punct de vedere financiar sau profesional?
Adesea se crede că tinerii au tendinţa de a opta pentru o viitoare carieră doar dacă
aceasta este bănoasă. Această opinie a “căzut” întrucât 60 dintre elevii chestionaţi aleg ambele
variante (carieră şi bani). Ni se pare corect. Doar 24 dintre ei gândesc că un viitor lipsit de griji
are drept suport “portofelul”, 16% gândesc doar la a se dedica profesiei, crezând sincer că lucrul
realizat cu responsabilitate şi devotament îi va călăuzi spre obiectivul ales.
Credem că, în timpul ce a mai rămas, profesorii diriginţi, AJOFM îşi vor îndrepta
privirile spre NOI, cei care prin drumul pe care îl vom alege mai departe vom bucura părinţii şi
pe cei care ne-au modelat în cei 4 ani de liceu. Vă mulţumim.

Avădăni Larisa, Chitic Florin, Lache Ionuţ, Macovei Nicoleta, clasa a XII-a H

Comportamentul de eşec
Tuturor ni se întâmplă să ne confruntăm cu situaţii potenţial cauzatoare de eşec.
Uneori găsim resursele necesare de a face faţă acestor situaţii, alteori nu. Uneori luptăm pentru
prevenirea eşecului, alteori lăsăm lucrurile la voia întâmplării riscând să devenim “dependenţi de
eşec”. Ne obişnuim cu eşecul uitând că puterea depăşirii lui ne aparţine.
Sunt nenumărate modalităţi de a interpreta eşecul. Pentru unii dintre noi poate fi un
nou şi provocator început, o oportunitate pentru a te autodepăşi, însă pentru alţii eşecul poate fi o
barieră de netrecut, o înfrângere definitivă. Ar fi o utopie să afirm că putem elimina total
eşecurile din viaţa noastră însă putem elimina gândurile iraţionale generatoare de eşec,
abandonând în acelaşi timp comportamentul de eşec.

Cum eliminăm comportamentul de eşec?
Comportamentul de eşec presupune:
• Anticipează întotdeauna eşecul şi neadaptarea
• Pregăteşte prin convingeri negative primirea eşecului
• Diminuează valoarea şi capacităţile
• Stresează şi tensionează prin inhibiţie
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Care din cauze favorizează comportamentul de eşec?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imaginea negativă de sine şi neîncrederea în sine
Gândurile negative stresante despre incapacitatea personală
Neînţelegerile şi conflictele cu ceilalţi
Etichetările anterioare negative ale anturajului
Pedepsele părinţilor şi ale familiei
Nepăsarea părinţilor şi a familiei faţă de interesele tale
Respingerea de către ceilalţi şi marginalizarea ta în orice grup
Pesimismul tău şi timiditatea
Dezorientarea şi dezinteresul pentru soarta ta

Doar 7 paşi te pot elibera din captivitatea eşecului!
Vrei să te eliberezi de spectrul eşecului?
Atunci eşti deja liber dacă ai făcut cei 7 paşi:
Pasul 1
•
•
•

Răspunzi la întrebarea: cum îmi elaborez eu comportamentul de eşec;
Faci o listă cu situaţiile când îţi proiectezi eşecul;
Inventariezi gândurile negative despre eşec.

Pasul 2
•
•
•

Răspunzi la întrebarea: ce etichete negative îmi aplic eu?
Notezi eşecurile pe care ţi le atribui singur;
Ce autoblamări îţi aduci?

Pasul 3
•
•
•

Răspunzi la întrebarea: ce costuri sau preţuri trebuie să plăteşti acestui comportament
de eşec?
Ce câştigi dacă te pregăteşti pentru succes şi nu pentru eşec?
Cum te minimalizezi (depreciezi) dacă te pregăteşti pentru eşec?

Pasul 4
•
•
•

Răspunzi la întrebarea: ce opţiuni interne şi ce factori externi conduc la menţinerea
comportamentului de eşec?
Îţi este deosebit de greu să renunţi la gândurile despre eşecul tău?
Poţi opri sau controla gândurile negative?

Pasul 5
•
•
•

Răspunzi la întrebarea: ce gânduri pozitive le pot înlocui pe cele negative despre
eşec?
Dacă poţi construi alte gânduri pozitive despre succes ce te-ar împiedica să le şi
realizezi?
Ai construit toate alternativele care îţi pot înlocui gândurile negative despre eşec?
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Pasul 6
•
•
•

Răspunzi la întrebarea: ce temeri şi anxietăţi rebele despre eşec nu te părăsesc?
Poţi recunoaşte că aceste temeri şi anxietăţi sunt nefondate?
Ai curajul să abandonezi aceste temeri şi să te avânţi în proiecţia optimistă a succesului?

Pasul 7
•
•
•

Răspunzi la întrebarea: poţi abandona complet gândurile negative despre eşec şi toate
temerile?
Te poţi vizualiza doar prin comportamentul de succes?
Eşti pe deplin convins că te-ai desprins complet şi definitiv de comportamentul de
eşec?

Ce vei câştiga când te vei despărţi de comportamentul de eşec?
•
•
•
•
•

Menţinere de sine
Încredere în sine
Curaj şi dezinhibare
Uşurinţă în autoconducere
Succes fără eforturi stresante

MERITĂ SĂ FACI ACESTE EFORTURI?
DACĂ DA, ATUNCI ÎNCEARCĂ ŞI TU!
ÎN MOD SIGUR VEI REUŞI!
Psiholog şcolar, Cristina Vîntu
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Nume: Paula Moraru
Vârsta: 18 ani
Clasa: a XIIXII-a E

Mi-e aşa de greu să cred că se termină, anii de liceu se termină, încât neg că acest
lucru se va întâmpla!
Nu pot să-mi imaginez un septembrie fără emoţiile din curtea liceului care au variat
de la clasa a IX-a, curiozitatea, apoi mândria şi intoleranţa pe care le-o arătam celor din clasele
de boboci, ca şi când noi nici nu trecuserăm prin asta, apoi în anul III, când ne gândeam cu cine
suntem în schimbul de dimineaţă şi, acum, în anul IV, clasa a XII-a, am sosit cu o încredere de
nedescris că lumea este a noastră, că examenul de bacalaureat este undeva departe şi că am
devenit nemuritori. Siguranţa noastră ne este spulberată, zi de zi, de veridicitatea dură a
sfârşitului, a lunii iunie şi în final, a examenului.
Revenind, chiar dacă mă apropii de sfârşitul unei perioade frumoase a adolescenţei, o
recenzie a celor patru ani mă face să-mi amintesc de frumuseţea acestora care nu se va şterge
nicicând.
Există şi regrete, sigur, dar care s-au compensat cu reuşite. Regret că primii doi ani ai
liceului i-am irosit, încercând să-mi aleg direcţia, să-mi găsesc echilibrul. Recunosc, dezamăgită,
că primul an pentru mine a fost un dezastru, trecerea de la şcoala generală la liceu mi-a fost atât
de grea, încât consideram învăţământul, profesorii şi colegii superficiali, dar, de fapt,
dezinteresul care se arată pentru performanţă a fost de vină! <<Cette-a-dire que>> primii doi ani
i-am irosit încercând să scot medii cât mai bune fără a înţelege ceea ce contează cel mai mult:
performanţa şi dorinţa de accedere la colective active şcolar, care, acum devin satisfacţiile mele
ca elev.
Începând cu anul trei, mi-am focalizat atenţia şi voinţa înspre lucrurile pe care ştiam
să le fac cel mai bine şi am reuşit: am participat la concursul de cultură generală “Cel mai bun
câştigă!” ca reprezentant al şcolii împreună cu fostul elev, Ciprian Popa, alături de care am ajuns
în semifinală. De aici, întregul an a fost prolific. Am reuşit să mă calific la faza naţională a
olimpiadei de geografie în urma căreia am învăţat un lucru foarte important: niciodată nu este de
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ajuns ceea ce faci, dacă vrei să fii cel mai bun, fii la toate nivelurile, arată că eşti valoros acasă,
clasei, şcolii, oraşului, judeţului, ţării! Satisfacţiile sunt de nepreţuit! Faptul că faci parte dintr-un
colectiv valoros şi cei mai cunoscuţi oameni de cultură te apreciază, şi-ţi faci un renume printre
semeni… este ca atunci când guşti din nectarul zeilor. Şi cum nu-ţi trebuie decât să guşti ca să
vrei mai mult, mi-am încercat cunoştinţele în literatura latină şi cu ajutorul doamnei Director,
profesor Anuşcă Popa Anca, am reuşit să iau menţiune la concursul “Ovidianum” ce s-a
desfăşurat la Constanţa.
A fost un raliu nebun, iar adrenalina pe care ţi-o oferă succesul dar şi insuccesul mă
face să regret că am început să cunosc performanţa şi recompensele ei ceva mai târziu.
Doamna professor diriginte, Liliana Florea, mi-a oferit ocazia de a fi reporter pentru
revista şcolii, şansă care mi-a pus latura creativă la “bătaie”, dar, mai ales, care m-a determinat
să realizez câtă muncă implică unele responsabilitaţi; m-a ajutat să-mi fac o idee asupra vieţii ce
va urma după liceu.
Şi, acum am avut prilejul să fac parte din juriul care a supervizat “Balul Bobocilor”,
anul 2007, şi aici, am cunoscut noi adevăruri, responsabilitatea şi ce presupune munca în echipă
şi cât de greu este să te implici într-o acţiune de o asemenea amploare. Şi totuşi, există alte atâtea
satisfacţii care te fac să te gândeşti când va fi următoarea ocazie în care vei putea face ceva,
orice.
Lunile care îmi rămân din acest ultim drag an le vreau atât de bogate, încât să
compenseze cei doi ani în care nu am fost capabilă să mişc nimic.
Elevi! Nu lăsaţi ca prejudecăţile sau diferite cuvinte venite din partea colegilor sau
chiar a profesorilor să vă împiedice să faceţi performanţă, să gândiţi şi să acţionaţi în felul
vostru, să aveţi încredere că vreţi şi puteţi reuşi în ceea ce vă doriţi şi chiar dacă începutul este
mai greu decât sunteţi avertizaţi, nu vă opriţi!
Profesori! Chiar dacă olimpiada şi concursurile, activităţile extraşcolare şi interesul
elevilor faţă de acestea s-au demonetizat considerabil, ajutaţi elevii care încă mai au sclipiri şi
voinţă, dorinţă şi interes că pot face performanţă în orice domeniu. Creşteţi-i în acest spirit,
direcţionaţi-i spre cultură iar rezultatele vor fi recompensate pe măsură, atât cele ale elevilor cât
şi cele ale profesorilor.
Mulţumesc doamnei diriginte pentru susţinerea morală pe care mi-a arătat-o, doamnei
profesor de geografie, Cristina Gheţeu şi doamnei director care au ştiut să descopere şi să
încurajeze pornirile mărunte spre cultură şi educaţie pe care le arătam.
Mulţumesc colegilor şi instituţiei în sine care m-au ajutat să cresc moral, să-mi
cizelez personalitatea şi să-mi întregesc spectrul de valori.
Chiar dacă sfârşitul anilor de liceu înseamnă un pod important în viaţă, perioada
aceasta va rămâne cel mai frumos însemn al inocenţei care nu se va şterge din suflet! Niciodată!
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EU
… un boţ cu ochi, o bucată de humă
însufleţită, din Fălciu
În data de 09.04.1943 în familia Stana şi Vasile Apostolache, din Fălciu, judeţul
Vaslui, se năştea din gemeni Ştefan şi Dumitru. Dumitru, adică eu, cel care trăiesc
…………...........................................................................................................................................
Mă uitam în oglindă şi doream să fiu un bădiţa Vasile al livadei, „dascălul bisericii,
un holtei zdravăn, frumos şi voinic; cuminte, harnic şi ruşinos ca o fată mare”.
Apoi nu ştiu dacă privind în oglinda tatei sau a mea am vrut să fiu domnul Basil
Dragoşescu, cel care „avea ştiinţă de carte şi talent la predare” şi care în trei ani l-a învăţat pe
I.L.Caragiale „cu litere străbune româneasca toată”. Gândul meu curat s-a dus şi la domnul
Trandafir, o oglindă arătându-mi-l pe cel, care „avea un prisos de bunătate în el” şi un suflet în
care „era ceva din credinţa şi din curăţenia unui apostol”.
Dar nu-i cum gândeşte omul ci-i cum vrea Domnul. M-am străduit însă ca nicicând,
nici unul dintre elevii mei, rugăciunea lui de seară să n-o sfârşească la adresa mea ca Barbu
Ştefănescu Delavrancea la cea a domnului Vucea “Doamne, îndură-Te şi ia pe domnul Vucea, că
nu ne învaţă nimic, ne bate şi ne trimite cu coşniţa în piaţă”.

D-ALE DIRIGINTELUI
Orice şi oricât s-ar spune şi s-ar scrie despre munca dirigintelui, un lucru e sigur, nu
este deloc uşoară. De multe ori dirigintele trebuie să judece un elev sau pe altul, pentru o
anumită greşeală pe care acesta a săvârşit-o, iar noi, profesorii, ne descoperim uneori foarte uşor
vocaţii de judecători. Cei mai mulţi dintre noi suntem gata să judecăm pe oricine şi pentru bine şi
pentru rău. Într-o astfel de situaţie discuţiile din cancelarie se aprind repede. Aşa se întâmplă de
multe ori şi în colectivul de elevi ai clasei.
Deseori e uşor şi comod să-l judeci pe altul. Important este însă să-l faci să-şi
înţeleagă greşelile şi evident să nu le mai facă. Important este să-l faci să se îndrepte, să se
schimbe. Degeaba îl pedepseşti dacă pedeapsa nu are efectul scontat. Dirigintele trebuie să fie
bucuros ori de câte ori cel care a greşit îşi recunoaşte greşeala şi nu mai e nevoie să-l
pedepsească sau să-i administreze o pedeapsă mai mică. Trebuie să fim bucuroşi când nu-i
pedepsim. Degeaba îl pedepseşti dacă nu faci din el un om mai bun. Elevii care greşesc nu
trebuie ţinuţi la distanţă. Nu trebuie preţuiţi numai elevii buni, disciplinaţi. De multe ori prin
bunătate se obţine mai mult decât prin asprime. Despre un elev care a greşit un coleg îmi
povestea: nu l-am mustrat deloc, l-am lăsat pe el însuşi să-şi amelioreze fapta săvârşită. Am ştiut
că în felul acesta va ajunge la rezultate mai bune. Şi a ajuns. Şi-a revenit.
Cei care greşesc trebuie judecaţi corect, dar şi încurajaţi fiindcă se pot îndrepta.
Oameni fiind, profesorii diriginţi, sunt uneori buni şi îngăduitori cu ei înşişi, dar aspri cu alţii
când e vorba să-i judece. Se iese foarte greu din dilema dreptate-iertare, dreptate-bunătate. Cei
mai mulţi dintre noi, când e cazul, dorim să fim trataţi cu dreptate şi de e posibil şi cu înţelegere,
cu bunătate.
Iată de ce cred eu că ori de câte ori suntem în postura de judecători trebuie să apelăm
cu uşurinţă la omenie.
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Vis de vară
Suflul plin de viaţă-al lumii,
Mă îndeamnă să m-apropii,
Să mă sting pradă uitării,
În mirajul dulce-al nopţii.
Jon Fosse, “Vis”
Mă îmbăt cu boarea serii
Şi mă rog încet de-o stea,
Ea să fie zâna lumii
Şi să-mi spună soarta mea.
Eu smulg cerului puţină
Vrajă să blestem cu ea,
Şi când m-oi uita la lună
Să dispară lumea rea.
Şi un basm să fie totul,
Un miracol săvârşit,
Iar cât poţi vedea cu ochiul,
Visul tău e… împlinit.

Melodie de toamnă
Radu Ionescu,“Toamna cea mai lungă”

Spun dorul lor copacii
Atinşi de boarea serii
Şi vântul suflă ziua
Spre negura tăcerii.
Adânc amurg apasă
Pierdut oraş sub stele,
Tresar de frica lunii
Copacii de mărgele.
Felinarele-adormite
Strâng lumina-ntr-o scânteie
Şi revarsă fire triste
Luminând câte-o alee.
Totu-i, parcă, sub o vrajă
Amorţit sub cer de toamnă,
Luna sfântă stă de strajă
Lumii, ca o mare doamnă.

Creaţii originale - Modoranu Monica, clasa a XII-a G
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Fantasma nopţii
Radu Ionescu, “Sburător Negru în inima verii”
Iar pornesc sub clar de lună
Spre necunoscuta vale
Întuneric mi-e în cale
Merg pe-a stelelor cunună.
Şi păşesc printre deşisuri
Pe al nopţii câmp de vis,
Sper să vii, căci mi-ai promis
Să visăm prin ascunzişuri.
Şi ajung cu greu la locul
Unde tu m-aştepţi, iubită,
De iubire eşti gonită,
Ştii că te-a chemat norocul.
Şi te-apropii-ncetişor
De o umbră trecătoare
Hai, fiinţă temătoare,
Căci de mult te-aştept cu dor.
Ştiu, o teamă te cuprinde,
Infinită ţi-e chemarea,
Râul ne va stinge-ardoarea
Printre şoapte şi alinte.
....................................
Uite, zorii cad pe vale,
Nu pleca, fantasmă bună,
Să mai stăm sub clar de lună,
Nu fugi din a mea cale...

Pătraşcu Paul, clasa a XI-a F
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Imaginea iadului în viziunea unui elev care în timpul şcolii a cam chiulit
de la ore şi nu prea şi-a făcut temele:
Gyl – „Drum spre iad”
....Mă prăbuşeam cu o viteză ameţitoare. Întunericul
absorbea orice speranţă. Numai o lumină roşie se zărea vag prin
ceaţa densă. Ne apropiem! Purgatoriul! spuseră ceilalţi cu care
mă aflam pe acea luntre; aici nu e de noi, drumul nostru e tot
spre iad unde vom fi pedepsiţi pentru tot ce am greşit... în
timpul şcolii. Off! oare de ce nu am ascultat sfaturile celorlalţi,
de ce nu am învăţat şi eu ca alţi elevi, de ce nu mi-am ascultat
părinţii….. Va veni şi Ziua Judecăţii, spuneau ei.
Prin faţa ochilor mi se perindau toate amintirile
frumoase, toate experienţele pe care le-am avut în scurta-mi
viaţă. Era precum în vis, însă obrajii şi mâinile-mi ardeau din
ce în ce mai aprig pe măsură ce ne apropiam de acea lumină
roşie. Luntrea scârţâia şi se clătina în bătaia unui vânt fierbinte.
Toţi acei ce au păcătuit în viaţă erau goi şi resemnaţi pe punte.
Şi, deodată, când veni timpul, o imensă cascadă se arătă
înaintea noastră, apa se transformă în lac şi însuşi Satan,
stăpânul tuturor diavolilor, un colos în flăcări, prinse în mâini
luntrea şi cu un glas cutremurător rosti: „Aceştia sunt!” Lucifer
zgudui infernul. Şi atunci în mintea fiecăruia dintre noi apărură iluzii în ceea ce priveşte iertarea
păcatelor.
Acesta e iadul elevilor care nu
şi-au făcut datoria! Chipurile tuturor
profesorilor, nişte chipuri malefice râzând
viclean, fantasma directorului apărând în
faţa mea cu un catalog în flăcări. Satan se
transformă în mii de spirite care veneau
spre mine zicând: „Tu! Tu! Vei plăti! Toate
formulele, lecţiile şi poeziile care s-au
studiat în timpul şcolii, timp în care eu mă
distram pe terenul de fotbal împreună cu
prietenii, se perindau în faţă-mi ca într-un
joc al ielelor; formaseră un vârtej. Toate îmi
invadau conştiinţa, care, culmea, acum
părea să existe, intrau în sinapsele creierului
meu şi mă simţeam pierdut. Mă căiam
amarnic!!!
Voi plecaţi! spuse Lucifer.
Acesta e pentru mine! La Judecată! Atunci,
doi drăcuşori înflăcăraţi m-au aşezat pe o
roată, în mijlocul lavei încinse. Toate figurile demonice aveau chipul profesorilor care m-au
îndrumat de-a lungul anilor de şcoală şi pe care nu i-am ascultat cu nici un chip. „Te condamnăm
la 1000 de vise malefice, 1000 de vise în care tu vei vedea doar şcoala, vei învăţa prin vise şi vei
trăi prin vise...!!!”
Şi... m-am trezit. Ce ore oi fi având astăzi oare?

Pătraşcu Paul, clasa a XI-a F
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Experienţa pe care au trăit-o colegii noştri de la clasa a XI-a
cu predare intensivă a limbii franceze în cadrul atelierului de scriere
colectivă ne-a incitat să încercăm şi noi această idee.
Ce cadru putea fi mai potrivim pentru a « naşte » o poveste
decât revista noastră, a liceenilor de la LER ?
Aşa a început povestea care urmează şi care se va termina
de scris la sfârşitul anului şcolar. Cum se va termina ? Nimeni nu
ştie…. Depinde de inspiraţia celor din urmă povestitori pentru că am
convenit de la bun început că fiecare are voie să-şi scrie fragmentul
după inspiraţie şi după cum simte că trebuie să decurgă naraţiunea.

THE

LOST
PRINCESS

Chapter I
Once upon a time … there was a quiet kingdom on the land of India, called
Shumerai. This was ruled by king Mondred and his wife, Queen Shelma. Between them there
was a big first sight love and their passion fruit is their little girl, princess Artemis. Although
they were the royal family and they had a lot of obligations and responsibilities, they were a
happy family. However, king Mondred had lots of enemies, who wanted him and his family
dead. The king’s brother, Wakan was a very envious person, especially because his brother was
chosen as king (and not him) and because the heiress of Shumerai throne is princess Artemis.
Wakan had many allies who spied on royal family and they made their live more difficult.
One day, the king and the queen decided to go on holiday with their little girl in the
U.S.A. So, they took their personal plane. But Wakan’s spies apprised him about the king’s
plans and they arranged the royal family’s MURDER. As soon as they arrived in the U.S.A they
took a car to the hotel from the airport.
But that was their last mistake … on the road to the hotel, the car damaged and they
hit a truck. That moment was the glory of Wakan against the king. Terrified, the driver of the
truck got out from the truck and tried to help them … but nothing … Mondred and Shelma died
at the moment of impact. Amazingly, Artemis survived and the driver, on his name Jake, seeing
that she lived and she was so terrified took her in his arms.
“Oh, my God, what do I have to do??? Why is this happening to me? What should I
do???”
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He didn’t want to get in jail so he left the place of the accident and because he felt so
guilty he took Artemis with him. He didn’t know that Artemis was a princess … in fact, he
didn’t know that he hit a royal family.
“Forgive me, God, for my sins, but I can’t leave this girl alone in this world…now I
have her and she has me. Because I killed her parents I will take her to be my daughter.”
Mondred, Shelma and Artemis were followed since they left Shumerai by Manitou
(Wakan’s advisor) and two other spies and they saw what happened but they couldn’t do
anything to take Artemis from Jake and to kill her …
When Manitou came back in Shumerai to bring news and he told Wakan that Artemis
was still alive he was so furios:
“You weren’t capable to get this job to the end!!!!” said Wakan to Manitou. “I trusted
you to kill them, I didn’t think that you would fail out!”
“I’m sorry, master Wakan, but I couldn’t do anything just because that stupid driver
took the princess”, said Manitou.
“I don’t care if it will take me years … Artemis is a danger for me and us. I order you
to search and to find her, even if it will take you days, months or years. I don’t care, you will
find her and when you do that you will kill her. Do you understand?”
“Yes, master! I’ll find her!” said Manitou humiliated.
“Now you will take care that the population in Shumerai and the Royal Court will
find up that the king the queen and the princess are missing. They will never find up the truth
about them. Do you understand?”
“Yes, milord!”
“Ok. Hmm…after that I will be crowned as the king of Shumerai”
Meanwhile, in the U.S.A things were different. Jake took Artemis to his home and his
wife, Julia, loved Artemis from the moment she took her in her arms (they didn’t have
babies).But they had no idea about in what trouble Artemis was and that she was a princess. Jake
and Julia called Artemis Josephine, as they didn’t know anything about her and decided to grow
her as their child.
In Shumerai, after the the population and the royal court had found out that the king,
the queen and the princess are missing, Wakan was named king of Shumerai and Manitou was
his “right hand”.
So, Artemis now had a new home and a new family. Time passed, Josephine (her
actual name) grew up…

Chapter II
After 17 years:
Now, Josephine is beautiful, clever and brave. She has her mother’s features, of an
Indian woman, she has green eyes, red curly hair, tall and harmonious body. But in India’s
history, Artemis was a Goddess of hunting described as a wild maiden, solitary, untouchable of
love, cold and strange. Meanwhile Wakan had a cruel dictatorship. The people in Shumerai
didn’t like the way Wakan was ruling the kingdom. People started even a civil war. Many lives
were lost during the war. People wanted Wakan off the royal throne.
The king had many problems on his mind. He couldn’t find were Josephine was. This
problem ate into him. If Josephine came back his throne would be in danger.
Even Manitou doubted Wakan’s ability to rule the kingdom. One day Manitou said to
Wakan:
“Master you should be more understanding with your people …”
“No, I like the way I rule and I don’t think I am wrong.”
“Master, but …”
“But nothing, get out!”
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Meanwhile, Josephine grew up as a beautiful girl, she looked just like her mother. In
high school she was tough with boys. Although she was astonishingly beautiful she didn’t have a
boyfriend and didn’t believe in love. Her best friend, Stacie, understood her the best.
One day Josephine and Stacie were coming home after they had shopped at the mall.
“Stacie, I saw a beautiful blouse at the mall, a red one. So fine …”
“Yes, I saw it too, and I hope to buy it next week.”
In their way home they passed by a group of boys and girls they knew. They chatted
a bit. A car drove by them and some gun shots were heard. Both girls were injured. When
Josephine woke up she saw Jake and Julia beside her.
“I was so frightened! What happened?”, said Jake.
“I was shot when I was coming home with Stacie and ...” she suddenly stopped, then
with a horrified voice she asked: “Where is Stacie?”
Julia then said:
“I’m sorry to tell you this … Stacie was severely injured and she died …”
Josephine was devastated when she heard the news … she couldn’t believe that her
best friend is now dead.
CHAPTER III
The sun was up in the sky. Josephine heard a knocking on the door.
“Come downstairs to have something to eat!”, said a woman. Whose voice was that,
anyway? Julia? No, it couldn’t be. It was Jenna, their housekeeper and cook. Josephine’s
parents settled a construction company, so they were very busy most of their time.
“No, thanks!”, Josephine answered. Then she remembered that once, Stacie and she
talked about death and Stacie told her that if one of them died, the other shouldn’t mourn her. So
she thought of cleaning up the garage and forget for a while about the tragedy. So she went
downstairs and started work. There were old boxes on the shelves, boxes full of memories which
she gathered through her life. And she started looking through….
Meanwhile, in Shumerai, people were terrorized by Wakan.
“I have to find that miserable little girl!”, said Wakan every single morning, since his
awakening. He was obsessed with power and with being the only master in Shumerai. And he
found a witch, called Nhema. She was living in his kingdom, away from the crowd. Wakan went
to her, as a last solution, and she told him: “You have some problems, Master…” and she
stopped talking, being too afraid to continue.
“Tell me if you know more. I want to know if there is any solution to these
problems.”
“Well, I do not know yet. Does <Artemis> sound familiar to you?”
“What about her? Can you tell me where she is? Is she still alive? Does she live
somewhere near? Answer me, witch!”
“Not yet, not yet… Patience, My Lord. Tomorrow morning, at dawn, be in the
Liberty Tower. Alone. Then we’ll talk…”
Manitou heard every word and said to himself: “Wakan will kill her if he finds out
where she is. I have to find her first. People of Shumerai deserve better… But where can I start
from? I don’t know if she is still alive or not.”
In the meantime, Josephine was looking through some old photos she found in the
boxes. And she came across many photos of her parents and Stacie and she remembered the long
nights when they gabbled till the sunrise. And she felt that she would always miss Stacie’s smile
and the sparkle in her eyes. She was all alone. No friends, no one to talk to… Only torturing
thoughts that didn’t let her forget.
In Shumerai, Manitou found out about the car accident in which King Mondred and
his wife, Queen Shelma, had died. Bit it was strange… The little girl, princess Artemis, wasn’t
found at the place where the accident had taken place.
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“This is it! It is obvious. If no child was found, it means that she is still alive and she
lives with some people who love and take care of her. A new family… That’s it! I have to find
her before Wakan does.”
The next day, Manitou left Shumerai without a word or Wakan’s permission. He took
an airplane to America.
Days were passing quickly and Manitou found clues about Josephine’s new life.
One day, coming home from school, Josephine told her mom that she would like to
go on a trip with her school mates and teachers. She was so excited about it, that her mom
assured her that she would make new friends and she would never forget the fun she would have
with her mates. Preparations started and Josephine couldn’t wait for the day of departure. That
morning, though, she was late for the bus. She found only one available seat, at the back of the
bus, near her teacher’s son. She sat there and shyly introduced herself:
“Josephine…, my name is Josephine.”
“Tajal. Nice to meet you, Josephine.”
On the way, they talked and found that they had many things in common: they both
liked sports and nature, they both listened to the same music and loved the same dish. They
exchanged phone numbers and promised to keep in touch.
Home again, Josephine told her mother about the trip, but every detail had something
to do with Tajal. Her mother noticed that Josephine had changed a bit, that she was more present
in the house and that her beautiful smile was back again. She was clumsy and actually…in love.
While Josephine was daydreaming, one day, the phone started ringing.
“Hello…”
“Hi, Josephine. Tajal speaking.”
Her heart began beating very fast and her hands began to sweat…
“Oh, I thought you had forgotten about me… “
“No, Josephine, it’s just that I hoped you would call me…”
“Well, I hoped you would!”
“Whatever… Listen, tomorrow it’s Sunday and… do you have any plans for
tomorrow? Wouldn’t you like to come for a walk?”
“Let me think. I don’t know the plans my parents have made for tomorrow. But yes, I
would like to go out with you. I actually need a walk. Five o’clock?”
“Fine with me. I’ll pick you up then. See you tomorrow. Bye, Josie. See you!”
Josephine loved the sound of her name uttered by Tajal. It sounded so…different, yet
familiar. And his voice…nice, soft and pleasant.
After the call, Josephine was very excited. The next day she will have a date, her first
date! Josephine told her mother about that and, suddenly, she realized her daughter was a
teenager and old enough to know the truth. But that was not the moment. It could wait.
“What shall I wear?” wondered Josephine. She passed all day in front of the mirror,
changing dresses and skirts, blouses and T-shirts. Nothing seemed to satisfy her. Finally she
found the green dress that Stacie bought for her birthday. And she decided that that was the dress
to wear.
The next morning was there: sunny and warm, as it should be for a first date.

Elevii clasei a X-a F (intensiv lb. engleză), sub îndrumarea
doamnei profesor Croitoru Mihaela
va urma …..
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Asociaţia
„Ederlezi, ateliers culturels
itinerants ” a iniţiat un proiect de
ateliere de scriere în Europa în 2005-2006.
Scopul acestor ateliere este de a permite o
sinergie creatoare şi umană în jurul unei comunităţi
europene, a rromilor. Acest proiect este o întâlnire
virtuală, via internet şi webcam, între copii de 8 şi 16 ani,
din şcoli sau asociaţii din trei ţări: Franţa, Spania şi
România. Fiecare clasă din fiecare ţară a scris o parte din
poveste în cadrul atelierelor de scriere animate de Caroline
Brechet, preşedinta asociaţiei. În cadrul acestor ateliere au
fost abordate pe larg istoria şi geografia vieţii rromilor din
secolul al X-lea, lectura, muzica şi educaţia civică.
Pentru a concretiza dorinţa de a împărtăşi munca noastră, Asociaţia „Ederlezi, ateliers
culturels itinerants ” va edita opera terminată şi va oferi câte un exemplar fiecărui participant.
Exemplarele suplimentare vor fi vândute, iar profitul obţinut va fi folosit pentru a promova un
proiect umanitar pe care copiii din cele trei ţări îl vor alege. Iată un fragment din povestirea
noastră din capitolul La rencontre de Ionuţ et Maria, imaginat de elevii clasei de franceză
intensiv a XI-a E :
Tous pensaient à une seule chose: ils devaient traverser la rivière.
- Shenn, trouve une solution. Tu ne peux pas utiliser le pouvoir des boucles d’oreille ?
- Ben, non, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Si je l’avais su, je vous
l’aurais déjà dit.
- On peut longer la rivière. Peut-être nous trouverons un pont... des ponts, ça doit en être
un quelque part... sinon...
Ils étaient encore en impasse. Il semble que cela leur arrivait souvent, mais parce que
chaque fois ils ont trouvé une solution, ils ne se faisaient pas trop de soucis. En fin de
compte, leur voyage était sous le signe de la magie et du destin. Fidji, les mains dans les
poches, a commencé à siffler une chanson. C’était l’une de celles que le musicien gitan avait
jouée de sa guitare. Les autres l’accompagnent. La musique donne/imprime à leurs pas du
rythme et de la joie. La voix douce d’une jeune fille se joint à leur chanson. Deux enfants, un
garçon et une fille, s’amusaient à faire des ricochées sur la rivière.
- Bravo ! Tu chantes très bien ! Comment t’appelles-tu ? Moi, je suis Shenn, et eux, ils sont
mes amis.
- Moi, c’est Maria et voilà mon meilleur ami Ionuţ. Il est pour moi comme un frère, pas
vrai, Ionuţ?
- Vous n’êtes pas d’ici car les gens de la région viennent rarement dans le parc, conquit
Maria.
Ionuţ sourit:
- Vous êtes venus jouer?
- Pas du tout. Notre chemin a été long et plein de péripéties. A vrai dire, nous y sommes
arrivés par hasard. Nous ne savons même pas où nous nous trouvons et le paysage n’est
pas trop charmant. Est-ce que vous pouvez nous le dire?
- Hm… bizarre… Vous êtes dans le parc Copou de Vaslui, évidemment. Vaslui, Roumanie.
Mais vous venez d’où?
- C’est beaucoup à raconter.
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Poezie pentru a simţi şi a visa

Aceste două poeme sunt
reprezentative pentru lirica
poetului spaniol Gustavo
Adolfo Becquer. Ne interesează
în mod deosebit ceea
ce transmite:
căutarea a ceea ce este trecător,
inaccesibil, pierderea dragostei
şi durerea …. Sufletul său a
căutat mereu ceva de neatins,
suferind pentru că nu-l va
atinge niciodată. Dar vocea
sa îndurerată, de poet,
ascunde uneori energia sa
politică şi civică.

XI
--- Eu sunt o flacără de abanos
Eu sunt simbolul pasiunii
De dorul bucuriei inima mea este plină
Pe mine mă cauţi ?
-Nu, nu pe tine, nu.
--- Fruntea mea-i palidă, cosiţa mea-i de aur,
Pot să-ţi închin urări fără sfârşit.
De tandreţe eu îţi păstrez comoara
Pe mine mă strigi?
-Nu, nu pe tine.
--- Eu sunt un vis, un imposibil vis
Fantasma rătăcită în neguri şi lumină.
Eu sunt fără trup, eu sunt de neatins
Nu pot să te iubesc
-Oh, vino, vino, tu!
XXXVIII
Suspinele sunt aer şi plutesc în aer!
Lacrimile sunt apă şi curg spre mare !
Spune-mi, femeie, când iubirea se uită?
Ştii tu unde se duce?

Traducere din limba spaniolă realizată de elevii clasei a XII-a H, sub îndrumarea
profesor Stanciu Gabriela
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Balul Bobocilor 2007......
(impresii “la cald”)
Mare agitaţie, mare, urma balul, cu toţii eram
curioşi să vedem dacă lucrurile se vor îmbunatăţi faţă de
anul trecut... şi iată că aşteptările ne-au fost răsplătite!
Deschiderea a fost inspirată: corul liceului, sub
bagheta domnului profesor Constantin Fodor, interpreteză
imnul liceului “Ţi-am împletit tinereţea-n fericire”.
Apar prezentatorii, colegii noştri, de la clasa a
XII-a G, Roxana Corlat şi Sorin Ghiga, care au fost puţin
cam rigizi şi prea dependenţi de desfăşurător, dar să le
punem pe seama emoţiilor; ne prezintă scenariul în care
vor apărea concurenţii: scenă ruptă din filmul “Naşul”,
unde băieţii joacă pocker iar fetele dau buzna reuşind să-i
facă să danseze şi să vadă frumuseţea dincolo de violenţă
şi promiscuitate.
Ni se prezintă boboceii, care fac greşeala să fi
învăţat textele, lucru depunctat de juriu.
Sala se dezgheaţă odată cu atmosfera şi
concurenţii prind mai mult curaj la probele ce urmează: “nodul cravatei”, proba la alegere şi
proba surpriză. Ţin să precizez că proba surpriză a fost irelevantă, de vreme ce nici unul din
concurenţi nu a reuşit să facă piramida de baloane şi nici cea făcută de organizatori nu ne-a
convins. Ultima probă, cea a dansului, a fost aproape o bâlbâială deoarecec concurenţii nu şi-au
respectat poziţiile şi s-au acoperit unii pe alţii, ne-au plăcut totuşi foarte mult rochiile fetelor şi
dezinvoltura băieţilor!
Emoţiile au trecut pentru concurenţi. Printre
probe au fost unele numere artistice unde am realizat
că prezentatoarea a fost mai ‘prezentă’ decât toţi
ceilalţi, dar a făcut-o ‘muzical’ ! Ne-au plăcut
« Româncuţele » şi elevul din clasa a XII-a F, Iustin
Gherman ; să credem că dansul ţigănesc a fost, de
fapt, un manifest de susţinere al etniei rromilor ?!
Ne pare rău pentru fetele concurente care au
trecut prin situaţia penibilă de a-şi schimba diplomele
între ele ! dacă există vreo scuză este aceea a ritmului
grăbit în care s-a deliberat.
Formaţia Morandi şi focul de artificii de la
final au şters toate ‘păcatele’ !
Balul a plăcut !
Deşi poate nu toată lumea este de acord, noi
apreciem munca depusă şi timpul consumat de
organizatori pentru reuşita acţiunii. Avem încredere în
clasele mai mici că anul următor va fi o petrecere pe
cinste, măcar la fel de reuşită ca cea de anul acesta !

Moraru Paula, clasa a XII-a E, membru al juriului
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ÎN CÅUTAREA
THALIEI ....

În acest an şcolar am organizat şedinţe de

preselecţie pentru trupa de

teatru a liceului pentru că vechea trupă…. a ajuns deja la gongul final. Tinerii, în
curând absolvenţi, au nevoie de relache…. şi o altă generaţie vine să le ia locul –
generaţia NEO. Elevi mulţi şi diferiţi, entuziasm, competiţie, jocuri de imaginaţie şi
bineînţeles – teatru, cam asta a însemnat preselecţia.
Întrebare : de ce trupă de teatru la un liceu teoretic… ?!
Pentru că elevilor le place să facă (nu să joace !) teatru şi a devenit deja
tradiţie să participăm la festivalul judeţean de teatru pentru elevi organizat anual
la Bârlad.
Întrebare : câţi membri are în momentul de faţă trupa ?
Acum sunt 8 “actori” :
6 fete şi 2 băieţi… se
păstrează
proporţia
din
statisticile de admitere la
liceul
nostru !
Oricum
niciodată n-am avut prea mulţi
băieţi în trupă şi a fost nevoie
de travesti-uri. De regie are
grijă
doamna
bibliotecar
Mihaela Ghiga, iar scenografia
este
sarcina
doamnei
profesor Liliana Florea.
Distribuţia pentru piesa pe care o pregătim acum este :
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MAX

IORDACHE LAURA

FAX

BOBOC ANA MARIA

SECRETARA (MARY)

BRUNCHI CLAUDIA

BAROANA de COBADIN sur MER

GHIRVAN ANCUŢA

GUVERNATORUL COTEŢ

VOLOAGĂ MAXIMILIAN

LILI CIMPOI (reporter)

PERJU OANA

cameraman

GHEŢU VLAD

MADAM CALIOPI (ghicitoarea)

ONILĂ SORINA ALEXANDRA

Întrebare : cum trebuie să fie un membru NEO ?
După cum sugerează şi numele trupei! Contează enorm talentul, dar, vrândnevrând, s-a conturat un profil NEO: comunicativ, să se poată integra uşor în
colectiv ca într-o familie (poate de asta au rămas în trupă doar elevi de la aceeaşi
clasă – a IX-a F), să poată înţelege piesele pe care le jucăm, pentru că alegem texte
care implică multe sensuri….. repetiţiile noastre sunt combinaţii de momente foarte
serioase, când fiecare îşi exprimă ideile, opiniile despre toate detaliile (costume,
muzică, intrare, decoruri, interpretare şamd) cu momente amuzante.
Întrebare : cum sunt alese piesele ?!
Textele complexe, care pot fi înţelese în mai multe feluri, care pot fi
modelate, adaptate la ideile noastre. « AGENŢIA MAX ŞI FAX », piesa pusă în
scenă pentru ediţia din acest an a festivalului, este un scenariu preluat de pe
www.agonia.ro. A fost postat în lunile mai şi august 2007 şi aparţine lui Sorin Lucian
Ionescu (în prezent director executiv şi de programe al TV Neptun Constanţa,
realizator TV şi director de strategie, promovare şi imagine al Teatrului de Stat
Constanţa,
membru
al
juriului
Festivalului
Internaţional
al
Producătorilor de Film Independenţi
(IPIFF) Mamaia, în compania regizorului
Alexandru Tocilescu şi jurnalistului
Cristian Tudor Popescu şi membru al
juriului Festivalului Naţional de Muzică
Uşoară Mamaia 2007. Doar primul act,
STATUIA LUI OVIDIU, publicat online
pe 30 mai 2007, a fost pus în scenă până
acum. Personajele sunt vii, cu trăsături
puţin exagerate, aşa cum îi şade bine
oricărei comedii. Deşi pare mai mult un
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text pentru lectură, noi am reuşit (credem!) să-l punem în scenă. Destul de credibil,
pentru nişte NEO (amatori începători!).

Întrebare : ce urmează după festival ?
Bineînţeles alte « provocări » ! Ne ajută faptul că nu jucăm personaje ci ne
« interpretăm » pe noi în diferite ipostaze, aşa că nu trebuie să căutăm texte care
să ni se potrivească ci ne potrivim textele după noi. Intenţionăm să participăm la
toate acţiunile unde vom fi invitaţi, în primul rând pentru a roda trupa, dar şi
pentru plăcerea de a juca.

pseudo-interviu realizat de Mihaela Ghiga
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Citându-l pe „maestrul” care ne îndrumă, spiritual, paşii
putem spune şi noi, cu conştiinţa împăcată:
„Iată, în scurt, ce am făcut.
Veţi găsi că nu e mult.”
În adevăr, e puţin şi suntem pe deplin convinşi de acest
adevăr, dar în acelaşi timp suntem dornici de a face mai mult,
cu fiecare număr nou al acestei reviste.
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