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Cuvânt de regăsire … 
 

“Pe drum mă confrunt cu vijelii, taifunuri, curenţi, 
dar nu mă opresc din vâslit, mort de oboseală, 
conştient că m-am abătut de la drumul meu, 

că insula la care voiam să ajung nu se mai află la 
orizont. Dar nu merită să mă întorc.” 

 

PAULO COELHO - Alchimistul 

Adresa: str. Huşului, nr. 48 
Vaslui 

 
Phone:  0325 318636 

 
E-mail: racovitavs@yahoo.com 

 

Liceul Teoretic “Emil 

Racoviţă” Vaslui 

voastre au încărcat corabia 
înţelepciunii şi vor ajunge la 
cititorii noştri fideli. 

Aşadar, nu ne dezicem de 
scopul nostru de a merge mereu şi 
mereu numai 

  SPRE SUDSPRE SUDSPRE SUDSPRE SUD ! ! ! !    
 

COLECTIVUL DE REDACŢIE 
 

Constatăm, fără să ne mai 
mire nimic, că timpul îşi 
urmează lunga cărare, şi noi ne 
încăpăţânăm parcă să lăsăm 
ceva în urma noastră, o 
mărturiei a propriei existenţe ca 
profesori şi elevi ai acestei 
şcoli. 

Ne ambiţionăm să fim mai 
buni, să obţinem mai mult, să 
atragem atenţia: 

 „Hei, iată, sunt şi eu aici şi 
nu stau degeaba!” 

Rămânem împreună şi 
preluăm ştafeta din generaţie în 
generaţie. 

 Acum suntem o adevărată 
echipă iar experienţa ne-o 
fructificăm prin ceea ce vrem 
să transmitem în paginile 
revistei.  

Toate ideile şi rândurile 

 
 

COORDONATOR COLECTIV DE 
REDACŢIE: 

 prof. Liliana Florea 
 

TEHNOREDACTARE 
COMPUTERIZATĂ:  

bibliotecar Mihaela Ghiga 
 

REVISTA “SPRE SUD” 

We’re on the Web! 
Web site: 

http://ler.licee.edu.ro/ 
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În pas cu trecerea anilor.... 
 

În fiecare an la mijlocul lunii noiembrie sărbătorim zilele Liceului „Emil 
Racoviţă” Vaslui. Noiembrie este luna aşteptărilor şi a tranziţiei cromatice între 
nuanţele amurgului şi schiţa în alb şi negru a iernii. 

Liceul nostru şi-a câştigat un renume între instituţiile de învăţământ din judeţul 
Vaslui prin drumul în viaţă al absolvenţilor şi prin valoarea profesională a dascălilor 
acestora. Elevii sunt bunul cel mai de preţ al dascălilor iar modul în care se realizează 
legătura elev-profesor-părinte se va reflecta în sistemul de valori al elevului. 

La ceas aniversar găsindu-ne împreună elevi, absolvenţi, profesori, părinţi, 
reprezentanţi ai autorităţilor locale, conştientizăm că suntem o familie mare, cu un 
trecut frumos şi cu un viitor plin de speranţă.     

 
Director, 

Prof. Daniel Hulubei 
 
 

 
Sunt profesor la acest liceu din 

primul meu an de învăţământ şi pentru 
mine acest liceu înseamnă totul. Colegii 
pe care i-am avut şi pe care îi am sunt 
dintre acei oameni speciali care ştiu să 
sfinţească locul, iar elevii sunt cu totul 
deosebiţi. 

Îmi iubesc mult meseria şi încerc 
să dezvolt la tânăra generaţie, care trece 
pragul liceului nostru, o atitudine 
pozitivă faţă de adevăratele valori şi în 
general faţă de educaţie. 

Acum când se împlinesc 35 de ani de la înfiinţare aş vrea să felicit toţi profesorii 
care au activat şi care activează în acest liceu şi vreau să cred că întotdeauna dăruirea, 
simţul datoriei şi dragostea faţă de copii o să caracterizeze pe fiecare membru al 
colectivului de cadre didactice din acest liceu. 

Nu-mi vine să cred că au trecut atâţia ani de când am păşit timid pe treptele 
acestui liceu... Nu-mi vine să cred că unii dintre foştii mei colegi nu mai sunt printre 
noi.... 

Cel mai important lucru este că Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” (LER) creşte de 
la an la an şi de aceea sunt mândră că sunt profesor la acest liceu. 

 
Director adjunct, 

Prof. Manuela Furtună 
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  DISCIPOLUL CÁTRE MAESTRUDISCIPOLUL CÁTRE MAESTRUDISCIPOLUL CÁTRE MAESTRUDISCIPOLUL CÁTRE MAESTRU    ……………………………………………………………… 
 

În pragul unei noi aniversǎri a zilelor Liceului 
Teoretic „Emil Racoviţă” aducem un deosebit omagiu 
patronului nostru spiritual care ne călăuzeşte gândurile în 
temerara cale spre viitor, urmându-i exemplul de abnegaţie, 
perseverenţă şi dăruire în atingerea unui ţel. 

Răsfoind paginile sale de jurnal transcrise în cartea  
Spre Sud am admirat imaginea renumitului cercetător 
român, frumuseţea morală a acestui OM, prezenţa sa 
charismatică din sălile de conferinţe. 

Mi-a rămas întipărită astfel imaginea unui „bărbat 
înalt, cu faţa bronzată şi aspră”, care „a păşit la catedra sălii 
de conferinţe a Universităţii din Paris, urmărit în tăcere 
solemnă de sutele de priviri ce se aţinteau asupra lui.” 

Aceasta era figura tânărului explorator care s-a 
remarcat şi prin excepţionale calităţi de conferenţiar. 
Reprezentanţii presei care au participat la una dintre 
deosebitele sale conferinţe, au fost entuziasmaţi şi LE 
PASSE-TEMPS din Paris remarca: „Racoviţă!...Iată un 
nume de care trebuie să vă amintiţi. În ziua când îl veţi 
vedea pe un afiş sau pe o carte nu ezitaţi: cumpăraţi-o sau 
mergeţi să-l ascultaţi.” 

Emil Racoviţă s-a afirmat însă nu numai prin lucrările sale ştiinţifice, de înaltă linie clasică, 
ci şi prin accesibilitatea lucrărilor, presărate cu multă înţelepciune, frumuseţe şi talent artistic. Este 
extraordinară măiestria sa de a îmbina cuvintele, de a surprinde în imagini inedite o lume 
necunoscută, de a scoate la lumină partea ascunsă şi de cele mai multe ori dură a ţinuturilor explorate. 

Indiferent de faptul că scrierile sale evocă lumea pustie şi rece a Antarcticei, ele nu sunt 
lipsite de viaţă, căldură şi pasiune, atribute specifice şi creaţiei literare. Este imposibil să nu te 
transpui în această lume, când descrierea ei este atât de exactă şi în acelaşi timp pare a aparţine 
ficţiunii prin expresivitatea termenilor: 

„Pe dosul pătrat al unui colos juca un gingaş ton albastru, alături soarele sufla în aur turnuri 
înalte de marmură albă şi uriaşă, amândoi aruncau în urmă lungi şi vinete umbre”. 

Descriind, Emil Racoviţă pare să povestească şi, ascultându-l, putem avea impresia că 
urmează o nouă povestire în suita celor de la Hanu-Ancuţei al lui Sadoveanu: 

„Aşa de nepătată e culoarea şi aşa de luminoasă e lumina ce scaldă icebergul şi colina, 
troianul şi banchiza, că de nu ne-ar fi reţinut pe pământ raţiunea, ne-am fi lăsat duşi de simţiri în 
lumea visurilor, în veacul basmelor”. 

Şi astfel de imagini inundă cartea lui Racoviţă, încât cu greu o poţi lăsa din mână, însoţindu-
l fără voie pe marele explorator şi fiind martor al noilor descoperiri. 

Dorindu-şi ca strădania vieţii sale să nu fie zadarnică, Emil Racoviţă adresează tinerei 
generaţii „o ultimă vorbă bătrânească”: „Ca şi stăpânul micii răzăşii de pe dealurile vasluiene, îmi pun 
în ordine, încetul cu încetul treburile, îmi adun în tihnă lucruşoarele (...) să las în urma mea toate 
frumos aşezate şi rânduite, şi mai ales întregi şi curate...” 

 
Toată averea lui pătrunsă de înţelepciune este adunată în următorul inventar: 

„Iubire de patrie şi de grai românesc. 
Dragoste de ştiinţă. 

Încredere desăvârşită în metodele ştiinţifice. 
Curagiu civic de a spune adevărul totdeauna şi în orice loc.” 

 
(Bibliografie: „Cuvânt înainte” la Cartea lui Emil Racoviţă  Spre Sud) 
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„Dragostea reciprocă a celui ce învaţă şi a celui ce-l învaţă este prima şi cea mai 

importantă treaptă spre cunoaştere” 

                                                                                              Erasmus 
 

...Bună ziua, copii! Bună ziua, răspundem cei care încă mai ştim ce înseamnă respectul pentru 
dascăl. 

Profa cea tânără şi cochetă păşeşte graţios spre pupitrul din faţa noastră, aşază cu aceeaşi 
graţie catalogul cu copertă verde pe care scrie „clasa a X-a F”, îşi pregăteşte instrumentul de scris şi 
pare nerăbdătoare să comunice cu noi. Cuvintele „graţioasei” ne surprind plăcut, de cele mai multe ori, 
pentru că este o „doamnă”, ne respectă şi vrea să ne atragă spre învăţătură. 

Băieţii o admiră, fetele o invidiază şi şi-ar dori să fie ca ea, frumoasă şi deşteaptă. 
Începe să vorbească. Despre ce? Nu mai contează (vreau să spun că nu contează ce obiect 

predă), important este că ne-a captat atenţia şi, cu siguranţă, îşi va atinge „obiectivele” pe care şi le-a 
propus. Pentru că şi noi ştim că orice lecţie „urmăreşte anumite obiective” (am tot auzit asta în ultima 
vreme, că doar fu brigadă pe la noi prin şcoală). 

Fiinţa diafană din faţa noastră nu face mari eforturi pentru ca noi să-i sorbim cuvintele. 
Copii, spune, şi ce frumos pronunţă acest cuvânt, din toată inima, trebuie să aflaţi că..., e 

necesar să înţelegeţi că..., mai trebuie să ştiţi că.... Glasurile ne amuţesc, privirile devin pătrunzătoare, 
ciulim urechile şi ne „deschidem” capetele pentru a „stoca” orice informaţie. 

„Hei, colega”, îndrăzneşte Andrei să-mi vorbească în această linişte deplină, „nu-i aşa că e 
bestială profa noastră?”. Primesc în acelaşi timp un ghiont în braţul drept şi-i fac semn să nu perturbe 
expozeul distinsei profesoare. „Oare ce înseamnă pentru el bestială?”. 

Dar nici nu ştiu când s-au scurs cele 50 de minute că aud sunetul, stresant de data aceasta, al 
soneriei de pe holul liceului şi nu aş putea spune că „suntem salvaţi de clopoţel”, pentru că începusem 
periplul „într-ale cunoaşterii” şi mai aveam multe de aflat. 

Acelaşi prietenos şi totuşi sobru „bună ziua” din partea celei ce ne-a oferit un model de artă 
pedagogică. Să mă fac sau să nu mă fac profesoară...  
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Că există sau nu această profesoară, că este doar un model pe care mi-l imaginez şi mi-l 
doresc în faţa mea la catedră sau în care aş vrea să mă regăsesc, decideţi voi, elevii de pretutindeni. 
Cert este că ne dorim profesori buni, prietenoşi, înţelegători, cu har am spune unii, pentru că s-a cam 
eterizat motivaţia învăţării în cazul multora dintre noi şi atunci... doar DASCĂLUL ne mai poate ghida 
spre ceea ce reprezintă dorinţa noastră intrinsecă: CUNOAŞTEREA. 

Recunoaşteţi, cu siguranţă, portretul dascălului ideal, care, credeţi-mă, bunii mei colegi, mai 
există. 

Elevii îşi deschid sufletul şi vorbesc despre ce sunt şi ce ar vrea să fie dascălii lor: 
 
„Un profesor ideal... Hm!... foarte inteligent şi deschis cu elevii” (Aurora) 
„Să fie înţelegător, să nu se supere degeaba, să vorbească cu elevii, să fie de gaşcă. Să nu vină 

la şcoală doar pentru bani”           ---- 
„Un profesor ideal lasă libertate de gândire elevilor şi le dă posibilitatea exprimării opiniilor, 

face activităţi în grup” (Maximilian) 
„Un astfel de profesor, ideal, ar veni mereu zâmbind la ore, ar veni cu ceva nou în predarea 

unei materii plictisitoare” (Nicoleta) 
 
„Profesorul ideal nu este cel care se face respectat profitând de apanajul profesiei sale, ci cel 

care ştie să-şi câştige respectul prin vorbele şi comportamentul său” (Roxana) 
„Obiectiv, dar afectuos, impunător, dar ataşat de elevi, uneori autoritar, să pedepsească verbal 

greşeala, dar să spună bravo când e bine. Să nu fie veşnic antrenat în glume şi poveşti amuzante, dar să 
nu fie nici ursuz şi morocănos. Profesorul ideal, cred eu, reuşeşte să se detaşeze de problemele 
personale cînd apasă pe clanţa uşii de la clasă. Reuşeşte să creeze o atmosferă competitivă”. (Ancuţa) 

 
Elevii nu „suportă” următoarele defecte la profesorii lor: 

� să fie subiectivi 
� să facă glume de prost gust 
� să fie îngâmfaţi 
� să fie de o autoritate excesivă 
� să predea lecţii pe care numai ei să le priceapă 
� să vorbească despre viaţa personală 
� să fie conservatori în predare 
� să facă diferenţe între elevi 
� să vină nervoşi şi să se descarce pe elevi, dând lucrare sau punând note mici 
� să aibă pretenţii mari cu toate că nu fac multe la ore 
� să ne pună să conspectăm şi să ne asculte fără să ne explice 

 
Profesorii îşi amintesc şi ei de dascălii care le-au marcat adolescenţa: 
„Stăteam spăşit în banca a V-a, elev de clasa a IX-a, după susţinerea examenului de admitere 

din toamnă (că, deh, mi-a plăcut să... aprofundez materia la matematică pe timpul verii!), când, intrând 
ca o vijelie, un profesor cu tenul oliv, păr negru, cârlionţat, de statură obişnuită şi cu gesturi naturale, 
m-a făcut să-mi pironesc privirea imberbă asupra siluetei sale. Numele său! Popescu Gică - profesor de 
limba engleză. 

Din acel moment, din primele cuvinte rostite, am ştiut că destinul meu se va schimba 
iremediabil. M-a atras irezistibil limba ce-mi va deveni...consoartă eternelă. Am savurat cu nesaţ 
adolescentin conţinutul manualului subţirel, dorind cu aviditate să asimilez fiece vorbă ce părea atât de 
stranie altora, dar mie mi se lipea precum „marca de scrisoare”. 

Dacă la obiectele de reală eram „neprihănit ca un bebe”, la engleză eram desăvârşit, iar acest 
lucru îl datorez întrutotul acestui „pioner anglistic” care a ştiut a modela caractere. Nu trecea o zi fără a 
inhala aroma mirifică a acestui „forjor” de limbă engleză. Apropiat de elev, răbdător din fire, 
„enervant” de stăruitor în explicaţii, tenace în motivarea profesiei sale, răspicat în observaţii, sublim în 
pronunţie, domnul profesor, Popescu Gică, mi-a pecetluit – fatalmente - cariera. 
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Chiar şi atunci când mi-am continuat studiile la alt liceu, inhibat de nobleţea notelor de la 
mate, nu am găsit un alt etalon valoric comparativ, deşi am avut profesori excelenţi şi la facultate. 

Scânteietor şi inubliabil, cu ecou reverberant în sufletul meu. Acesta este PROFESORUL meu 
de engleză.” (Scutariu Anton, profesor de limba engleză) 

„Un dascăl de care să-mi amintesc...Da, există şi e un OM pe care l-am admirat şi-l admir în 
continuare, fiindu-mi ... atât de aproape. Eram la liceu şi studiam filosofia. Distinsa noastră doamnă 
profesoară era autoritară şi impunătoare prin  atitudine didactică, dar avea în privire şi în zâmbet ceva 
care nu te făcea să te pierzi, ci să-ţi doreşti să nu o dezamăgeşti în ceea ce priveşte învăţatul. Dar nu a 
fost o simpatie şi o „prietenie” chiar de la prima vedere. Totul a pornit de la o lucrare de control, la 
care am primit o notă mică şi am avut senzaţia că am fost nedreptăţită. Eram de felul meu o elevă 
cuminte, ruşinoasă, dar am îndrăznit să-i spun doamnei profesoare că meritam mai mult. Am primt 
explicaţiile pentru nota mea şi de atunci... a considerat că trebuie să-i dovedesc oră de oră că învăţ la 
filosofie. Şi dă-i şi dă-i, învaţă şi învaţă şi tot aşa până când, văzând că nu o  dezamăgesc, ne-am 
simpatizat reciproc, eu „prindeam” o dragoste pentru filosofie şi un respect neasemuit pentru 
profesoară. 

Acum suntem colege în această instituţie de învăţământ, iar doamna profesoară nu-şi 
aminteşte de acel „incident”, în schimb mă ţine minte ca pe o elevă care a îndrăgit obiectul predat de 
dumneaei. O apreciez în continuare şi mă bucur că putem colabora.  

Aceasta este profesoara de care-mi amintesc, Claudia Ghelbere.” (Liliana Florea, profesor 
de limba română) 

 
„Anul de graţie una mie nouă sute optzeci şi doi….. septembrie… un nou început...... început 

de an şcolar, altă şcoală (eram în clasa a IX-a!), alţi colegi, alţi profesori. Veneam de la o şcoală 
generală de cartier, Şcoala nr. 2, care pentru elevii acelei şcoli reprezenta instituţia cea mai serioasă cu 
putinţă, dar care nu era percepută chiar aşa de „lumea bună” a acelor ani. Faptul că veneai la Şcoala nr. 
5, sau la Şcoala nr. 3 era o etichetă importantă în sine, mai apoi urma să şi dovedeşti ce ai învăţat la 
acea şcoală.  

Dar să revin la subiect! Ştiţi şi voi, dragi elevi ai timpurilor noastre, cât de greu este să 
dovedeşti în clasa a IX-a că ştii carte! Lucrurile nu s-au schimbat şi nu se vor schimba niciodată în 
această privinţă! Şi mă refer acum la cât de greu îţi este să demonstrezi ceea ce ştii într-un colectiv nou 
(doar nimeni nu vrea eticheta de tocilar!!), cât de greu este să găseşti exact cuvintele pe care vrea să le 
audă PROFESORUL de la catedră, altul decât cel cu care 4 ani de gimnaziu ai desluşit buchea cărţii, 
care te ştia şi care te ajuta dacă intrai în impas….  

Şi a venit prima oră de matematică dintr-un lung şir de ore de matematică….. Profesorul, 
impunător, serios, printre zâmbete uşor schiţate, ne-a explicat cât de grea dar şi importantă este 
matematica şi că cel puţin la acest liceu, matematica nu este joacă….. Suficient de înspăimântător, nu? 
Prima întrebare adresată clasei a fost cine este eleva Boboc Mihaela. Cu genunchii tremurând (nu 
ştiam ce urma să fiu întrebată!) m-am ridicat, iar domnul profesor m-a întrebat de la ce şcoală vin. Am 
răspuns cu glas tremurat şi aşteptam să văd ce urmează…. „Felicitări! La admitere ai găsit o cale de 
rezolvare la care nici nu mă aşteptam! Sper că aşa surprize o să mai am până termini liceul.” 

Şi aşa a fost! Matematica a devenit în anii de liceu un fel de dezlegare de cuvinte încrucişate, 
la fel de relaxant dar la fel de greu de găsit soluţia completă. Şi numai din „vina” profesorului, care 
ştia să te facă să cauţi răspunsul corect până îl găseai. Au fost şi note mai mari şi note mai puţin mari, 
dar examenul de admitere în treapta a II-a şi examenul de bacalaureat au demonstrat că tactul 
pedagogic şi abilitatea de a insufla dragostea pentru disciplină a domnului profesor CIOBANU 
GHEORGHE au dat roade frumoase…..  

Pentru matematică n-am făcut niciodată o pasiune, dar încă este o provocare să dezleg 
„rebusul” unui sistem de ecuaţii sau unei funcţii… Îmi voi aminti întotdeauna, probabil, acel moment 
de început pentru faptul că a însemnat nu numai o recunoaştere dar şi o motivaţie extraordinară, iar în 
persoana domnului profesor Ciobanu voi vedea întotdeauna modelul PROFESORULUI (Mihaela 
Ghiga, bibliotecar)  
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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 conectat la 
societate. 

Fiecare „boboc” a păşit cu stângăcia 
inerentă unui nou început în instituţia impunătoare 
patronată spiritual de marele Emil Racoviţă. Ochii 
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 se pune nicicând întrebarea dacă această instituţie este nouă sau 
veche pentru că toţi cei care-i calcă pragul ştiau 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 35 ANI DE EXISTENŢĂ a Liceului Teoretic „Emil Racoviţă”. Acum înţelegi de 
ce aveai impresia că dincolo de această înfăţişare a şcolii plutea un aer de vechime şi de înţelepciune.  

Statuia impunătoare a lui Emil Racoviţă atrage abia acum atenţia şi tragi aer în piept, sub 
impulsul conştientizării valorii celui ce s-a aplecat cu dăruire şi sacrificiu asupra explorării naturii.  

 
„Emil Racoviţă a intrat în Pantheonul gloriilor noastre naţionale, opera lui ştiinţifică 

situându-l alături de mari savanţi ai omenirii” (Dr. Dan Coman)  
 
„DRAG LICEU - îmi spun cu nostalgie când derulez filmul existenţei mele ca elev în acest 

liceu, de la 15 septembrie 2004, până în momentul absolvirii. 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, absolvent 2008)  
 
„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 
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. Aşteptam mai mult de la mine până la absolvire, în 
măsura în care această instituţie mi-a oferit atâtea posibilităţi de educare şi culturalizare”.  

(Anca Dărăbuţ, absolvent  2009) 
 
„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.  
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35 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,absolvent 2009) 
 
„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 patru ani în acest liceu mai multe 
amintiri decât în ceilalţi 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, absolvent 2009)  
 
„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 s-a 
cristalizat după absolvire. Peste ani, la alte aniverări ale liceului, aş vrea să am posibilitatea să spun din 
nou ce simt. LA MULŢI ANI!”  

(Paul Grip, , absolvent 2009) 
 
 „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».” (bibliotecar la LER Vaslui dar şi absolventă 1986) 

 
 
 

 

 
Faţa nevăzută a lucrurilor… 

 
 

 
Parcă nu demult luam cu greu decizia 

să aleg un liceu pe gustul meu şi al părinţilor. 
Interesantă ni s-a părut oferta LER: toate bune 
şi frumoase, multe dotări, activitaţi, proiecte, 
profesori OK . Gândeam însă că lucrurile nu 
pot sta atât de bine, dar am decis, fără drept de 
revocări : LER . 

Acum sunt în clasa a XII-a, am trecut 
de faza de “boboc” pentru că m-am maturizat mai repede decât m-am aşteptat . Doamna dirigintă a 
ţinut neapărat, la început, să ne evidenţieze aspectele legate de drumul ales, să ne convingă că alegerea 
noastră nu a fost una greşită .  

La o discuţie “aprinsă” despre “ce am fost” şi “ce sunt “ ca liceean ne-am grăbit să ne spunem 
părerile, să ne alinăm orgoliul că “suntem ascultaţi” şi “înţeleşi”. Se pare că impresiile noastre sunt 
comune şi, cunoscând adevărata faţă a liceului, am simţit nevoia să arătăm că în fond, totul e OK. 
Bine, sensul acestui OK poate fi relativ, aşadar e necesar să detaliez . 

Cei mai mulţi dintre noi sunt convinşi că ne-am maturizat în gândire şi avem o cu totul altă 
perspectivă asupra învăţăturii, una serioasă, bineînţeles. Mădălina insistă să amintească de teama cu 
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care a venit la liceu după ce profesorii de la şcoala generală au tot spus că greul abia va începe. Se pare 
că mai mulţi dintre noi au trăit această stare indusă de imaginaţia lor sau inoculată de profesori, de 
părinţi sau de cei ce au trecut de mult pragul liceului .  

Trecerea la noua etapă a vieţii şi a educaţiei ne face să spunem cu certitudine că ne-am 
“maturizat”, brusc, fără a avea timp să ne întrebăm de ce. Este convinsă de acest lucru Anca , iar Paula 
se simte o luptătoare care îşi doreşte tot mai mult şi spune hotărâtă că are mai multă încredere în ea şi 
nu se va da bătută. Colega Denisa se simte şi ea o altă persoană mai sociabilă, mai hotărâtă, cu alte 
perspective, într-un cuvânt, e mulţumită şi îi place. Ionela este mai tranşantă şi mai realistă “Viaţa mea 
de liceean o văd altfel: trebuie să învăţ mult mai mult decât am învăţat în şcoala generală. Îmi asum 
acum mai multe responsabilităţi în ce priveşte şcoala şi mă gândesc mai mult la viitorul meu. Aici îţi 
vine să înveţi, fiindcă e totul OK.” Nerăbdătoare Maria vrea să confirme diferenţa dintre şcoala 
generală şi liceu : “aici, la liceu, profesorii aşteaptă mult mai multe cunoştinţe de la tine şi te vor mai 
matur în gândire.”Auzind de la alţii că anii liceului sunt cei mai frumoşi şi mai preţioşi, Nicoleta 
consideră că e important să ne bucurăm de ei, devenind o etapă importantă în educaţie şi în viaţă . 

Punând în balanţă aspectele pozitive şi pe cele negative, constatăm că balanţa cântăreşte mai 
greu la cele pozitive. Ce ne place nouă, de fapt în acest liceu ?! Să le luăm pe rând : 

Dotarea este una dintre cele mai moderne. Şi o trecem în primul plan, deoarece ne-a ajutat să 
ne formăm prima impresie despre LER ; cabinete şi laboratoare moderne, clase frumoase, îngrijite, 
holuri luminoase. Ce să mai spunem despre terenul de sport şi despre sala Multimedia ! Din acest 
punct de vedere nu am fost păcăliţi la prezentarea ofertei educaţionale. 

Cele mai multe impresii au fost însă despre profesori. Într-un limbaj colocvial, utilizat de elevi 
am putea spune despre profi că “sunt de treabă” . Ei “sunt înţelegători, dar şi exigenţi când e nevoie” 
completează Alexandra. Cristina este, deasemenea, încântată de relaţia cu profesorii : “ei mă fac să fiu 
eu însămi, imi place să comunic cu ei, să-mi exteriorizez trăirile, găsind la unii profesori înţelegerea de 
care am multă nevoie. Însă când vine vorba de învăţat nu îndrăznesc să vin cu vreo lecţie nepregătită.” 
Deosebită este relaţia cu doamna dirigintă care, în puţinul timp în care ne întâlnim găseşte sfaturi 
pentru fiecare şi respectăm deciziile dumneaei. Profa de engleză este bună şi de treabă, ne spune 
lucruri care să ne folosească în viaţă şi, mai ales, ne-a convins de necesitatea cunoaşterii unei limbi 
străine.  

Ne vom aminti de profesorul de geografie deoarece ni s-a părut sever şi exigent, dar am 
descoperit latura pozitivă prin dorinţa dumnealui de a ne face să învăţăm pentru viitorul nostru. 
Roxana îi clasifică pe profesori în “buni” şi “profesori care nu ne plac , dar asta nu înseamnă că sunt 
răi.” şi completează: “deşi nimeni nu recunoaşte, toţi ştim că profesorii ne vor binele şi vor să învăţăm, 
deoarece asta ne este datoria în calitate de elevi, iar dânşii îşi fac meseria. Majoritatea suntem de acord 
că profii de aici ne impulsionează să ne apucăm serios de învăţat pentru că, spun ei, “avem capacitate”.  

Pe Paula nu o sperie exigenţa acestor profesori, considerând că e normal să fie mai autoritari 
pentru a “forma elevii”. În schimb Andreea conchide: “Profesorii nu sunt severi, ci doar serioşi“. 
Aspectele pozitive se pot completa cu prieteniile care s-au legat, cu faptul că mediul ambiant este unul 
favorabil studiului şi formării unor deprinderi sănătoase în ceea ce priveşte educaţia şi viaţa . 

Ştiţi ce e interesant ? Că am găsit în liceu prea puţine aspecte negative legate de existenţa unor 
anturaje “periculoase” cu tentaţii dăunătoare, de ideea preconcepută că mulţi dintre elevi sunt “de la 
ţară” şi nu sunt OK. 

Discuţiile aprinse se cam estompează şi concluzionăm că … nu prea sunt aspecte negative . A 
fost o oră plăcută şi am vrea să mai avem astfel de discuţii, să simţim că cineva ne ascultă.  

Veţi mai auzi de noi , cu siguranţă ! 
 
                            Impresii adunate de la elevii clasei a XII-a I şi consemnate de  
                                                                                                       Roxana Chiroşcă  
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Autodisciplina  şi organizarea personală 
 

  
Este cunoscut faptul că idealul educativ al învăţământului românesc este formarea 

personalităţii autonome şi creatoare. Autodisciplina poate fi considerată ca parte esenţială a 
personalităţii autonome ce poate fi formată în şcoală prin influenţa modelului personal al profesorilor, 
prin modul lor de a dirija acţiunile de predare – învăţare, sau pur şi simplu prin organizarea de sesiuni 
speciale de autodisciplinare. 

Pe lângă regulile, scenariile, schemele cognitive pe care trebuie să le achiziţioneze elevii, 
trebuie să inserăm şi anumite cunoştinţe condiţionale, astfel încat elevii să găsească răspunsuri la 
următoarele întrebări: “Cum pot deveni autodisciplinat?”, „Ce trebuie să fac?”, „Când manifestăm 
autonomia?” 

     Iată câteva cerinţe pentru formarea autodisciplinei şi o bună organizarea personală: 
1. Stabileşte-ţi priorităţile! (Alcătuieşte-ţi o listă cu priorităţi şi ai grijă să le realizezi în 

ordinea importanţei) 
2. Notează-ţi priorităţile în calendar! (Această listă scrisă e bine să fie transcrisă şi pe 

calendar. Astfel putem face faţă presiunilor venite din afară, care atentează zilnic la timpul nostru) 
3. Rezervă-ţi timp pentru problemele neprevăzute! (E bine să-ţi rezervi câte o jumătate 

de zi săptămânal pentru probleme neprevăzute) 
4. Realizează proiectele, unul câte unul! (Un bun general luptă pe câte un singur front. 

Sentimentul că eşti copleşit este rezultatul prea multor proiecte care-ţi reclamă atenţia) 
5. Organizează locul de muncă / de învăţat! (Asigură-te că ai la îndemână tot ceea ce îţi 

trebuie:cărţi, fişe, rechizite) 
6. Lucrează conform temperamentului tău! (Dacă eşti o persoană cu randament mai 

bun dimineaţa, organizează-ţi lucrurile cele mai importante în prima parte a zilei. Dacă eşti obişnuit să 
lucrezi mai bine mai târziu, va trebui să lucrezi invers) 

7. Foloseşte intervalele de timp dintre activităţi pentru relaxare! (Ascultă muzică, 
discută cu un prieten, petrece timp cu familia sau pur şi simplu poţi medita la ceva plăcut!) 

8. Călăuzeşte-te după „regula celor 3 R”: 
R – respect de sine / R – respect pentru cei din jur / R – responsabilitate în tot ceea ce faci. 
 
Înainte de toate adoptă o atitudine pozitivă faţă de munca pe care o prestezi! Acest lucru te va 

ajuta să-ţi menţii starea de sănătate ocupaţională, emoţională şi socială. 
Deschide-ţi sufletul permanent în faţa schimbării, însă nu renunţa la sistemul tău de valori! 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        PROF. PSIHOLOG,  
              Cristina Vîntu 
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CHEIA SUCCESULUI 
 

 
Mă numesc Florentina, am absolvit anul acesta 

liceul şi acum sunt deja studentă. Ce-aş putea spune despre 
mine? Ei bine, sunt o persoană sinceră, sociabilă şi veselă. 
Iau decizii destul de greu şi nu întotdeauna pe cele corecte. 
Dar cu siguranţă decizia de a veni la acest liceu, „Emil 
Racoviţă”, a fost cea mai potrivită. Cum altfel mi-aş fi putut 
cunoaşte colegii, cu care am legat strânse prietenii, 
profesorii, care m-au îndrumat spre calea succesului şi toate 
celelalte persoane deosebite pe care am avut ocazia să le 

întâlnesc la diferitele activităţi din cadrul şcolii? 
Noile materii cu care ne-am confruntat în clasa a IX-a au fost destul de dificile, însă, cu toate 

acestea, am reuşit să le înţeleg, iar unele dintre ele mi-au devenit buni prieteni. Aşa s-a întâmplat în 
cazul meu, cu logica. Nu ştiam cu ce anume se ocupă această disciplină de studiu şi eram aproape 
sigură că nu o să înţeleg nimic din ea, că nu o să îmi placă. Asta, din cauză că o cunoştinţă îmi spusese 
părerea ei despre această materie, influenţându-mă. Lucrurile nu s-au petrecut deloc aşa! 

Prima oră de logică mi-a dat ocazia să descopăr ce studiază această disciplină… „A! este 
ştiinţa gândirii corecte!” mi-am zis atunci. Lecţiile următoare nu mi s-au părut dificile, ba chiar au 
început să îmi placă şi văzând apoi că mă descurc destul de bine am decis să particip la olimpiadă. Aici 
am reuşit să mă calific la faza judeţeană, unde am obţinut o menţiune. Am fost mulţumită de acel 
rezultat, având în vedere că era prima olimpiadă 
la care participam. Logica a devenit astfel, una 
dintre materiile mele preferate, la care mă 
descurcam din ce în ce mai bine. Acest lucru m-a 
influenţat să particip şi anul următor la 
olimpiadă. Munca depusă alături de domnul 
profesor Popa Mircea nu a fost deloc uşoară, 
însă eforturile au meritat, căci am reuşit să obţin 
nota 10 la faza naţională a olimpiadei de ştiinţe 
socio-umane, la această disciplină, în consecinţă 
locul I pe ţară. Fără ajutorul domnului profesor 
Popa Mircea nu aş fi reuşit să ajung la acest 
nivel ridicat de cunoaştere şi nici nu mi-aş fi 
descoperit poate înclinaţia spre ştiinţele socio-
umane (drum pe care merg în continuare). 

Adolescenţa… această perioadă dificilă, de tranziţie, când totul ţi se pare complicat, când 
încerci din răsputeri să te afirmi şi să fii mai mult decât un simplu copil mai mare! Este vremea 
tentaţiilor şi depinde doar de tine să ai voinţa să le ignori. Acum faci cele mai multe greşeli, dar 
important este ceea ce înveţi din ele. 

Adolescenţa e perioada în care totul pare confuz. Ţi se pare că viaţa e un labirint care duce 
către o destinaţie ştiută? Tu alegi drumul care ţi se potriveşte, cel lung sau cel scurt…  

Liceul m-a rupt de perioada în care credeam că totul este doar o glumă. Mi-am dat seama că  
nu este de ajuns să îţi doreşti un lucru, ci trebuie să munceşti pentru a-l obţine. 

Să reuşeşti să iei primul loc la o olimpiadă naţională, cu nota maximă…waw!!! Pare 
imposibil… şi totuşi, se poate (nici eu nu credeam, sincer!). Cei mai mulţi îşi imaginează că asta 
înseamnă  ore întregi închis într-o cameră, cu teancuri uriaşe de cărţi în faţă, foi peste foi pline de 
exerciţii, căzute pe jos într-o dezordine pe care nu ai timp să o observi căci ai găsit un exerciţiu care îţi 
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dă atâta bătaie de cap… Obosit capul îţi cade pe masă… aţipeşti pentru o oră şi când te trezeşti o iei de 
la capăt… Groaznic nu-i aşa? Ei bine astea sunt fragmente din filme; în realitate dacă ştii cum să te 
organizezi vei avea timp pentru toate. Aşa că după câteva ore de lucru serios poţi să te întâlneşti cu 
prietenii, să ieşi la o plimbare, sau pur şi simplu să vezi un film acasă. 

Dacă ţi-ai stabilit un ţel şi vrei cu adevărat să îl atingi, nu vei renunţa până asta nu se va 
întâmpla. Este adevărat că eforturile depuse vor fi mai mari, dar şi satisfacţia obţinută va fi pe măsură. 
Lucrurile pe care vrem cu adevărat să le realizăm sunt mai întâi lucrurile care ne fac plăcere. Iar dacă 
reuşim să obţinem un rezultat deosebit în această privinţă, ne simţim, în primul rând, mândri de noi, ne 
simţim mai puternici şi mai încrezători, aspirând spre mai mult. Atunci când realizezi un lucru pentru 
tine, din proprie voinţă, este mai uşor de făcut decât dacă vrei să faci acel lucru pentru a demonstra 
celor din jur cât de bun eşti tu. 

Adolescenţa e perioada în care am realizat că nu mi se cuvine chiar totul, dar am reuşit să 
ajung undeva mai sus. 

Odată cu trecerea anilor tot ceea ce îi rămâne de făcut unui om e să privească filmul vieţii 
sale. Adolescenţa este vremea în care el trebuie să decidă dacă acest film va fi o comedie, film de 
acţiune, dramă sau poate horror. 

  

 
Artă pentru Natură 

 
     Prof. Streja Mădălina 
 

Dacă până acum natura a reprezentat sursa principală de 
inspiraţie pentru diferite moduri de exprimare prin artă, a sosit 
momentul în care arta trebuie să reprezinte un factor mobilizator 
pentru stoparea deteriorarii acesteia. 

Depăşirea capacităţii naturale a planetei de a repara 
daunele provocate de om îşi pune amprenta globală asupra 
ecosistemelor.  Cu fiecare tăiat de pădure, pajişti naturale utilizate 
pentru culturi, gheaţa care se topeşte datorită încălzirii globale şi 

mările golite de peşti, ecosistemele naturale care au sprijinit ridicarea umanităţii la statutul de 
civilizaţie industrializată sunt pe punctul de a se prăbuşi. Poluarea, acest flagel al momentului, acutizat 
în ultimul deceniu într-o manieră necontrolabilă şi care are efecte dramatice asupra umanităţii, în 
general, dar de sumbră perspectivă, în special, ameninţă permanent. Este un flagel mondial care se 
extinde permanent aducând neputinţă, disperare, boli, mutaţii genetice, distrugând uneori ireversibil 
echilibrul naturii. Este drama secolului, drama omenirii. 

În acest context sumbru, se face apel la conştiinţă, pentru a salva viitorul, pe diverse căi 
printre care şi ARTA. O sensibilizare şi o conştientizare ecologică, gândită în termeni artistici creşte  
reuşita în transmiterea mesajului. 

 Teatrul, cinematografia, arta coregrafică, au putere expresivă de a sensibiliza, de a 
atenţiona, de a mobiliza conştiinţe, de a educa atitudini. Concertele, muzica, în general, sunt la rândul 
lor, capabile  să trezească la acţiuni mobilizatoare de protejare a mediului, de salvare a naturii, de toate 
agresările care o copleşesc, care o distrug, care o desfiinţează. 

 Arta plastică, prin toate domeniile sale de manifestare, are puterea de a schimba 
conştiinţe, de a modifica atitudini, de a accentua situaţii, de a provoca reacţii. 

 Arta filatelică, Mail-arta, au puterea de a transmite rapid mesaje vizuale mobilizatoare, 
schimbătoare de atitudine şi au puterea lor expresivă în transmiterea informaţiilor. 

 Internet-ul, prin SITE-uri specializate, realizate printr-un web design din ce în ce mai 
profesionist, prin clipuri, bine concepute de specialişti în arta vizualului, reuşeşte să capteze, să extindă 
mesaje, să solidarizeze atitudini. 

 Arta grafică, la rândul ei, printr-o estetică particulară pune în valoare conţinuturi de 
mare actualitate şi gravitate în domeniu.  
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 Arta fotografică, ilustraţia realizează documente în imagini, poate avea putere sugestivă 
şi expresivă foarte extinsă accentuând ideea propusă vizual, prin calitate şi profesionalism artistic. 

 Domeniul publicitar, pliantul, posterul, afişul, banner-ul reuşesc să completeze salutar, 
şi sunt extrem de uzitate în a convinge, a capta, a informa, a mobiliza, a sensibiliza, a provoca. 

Sunt foarte variate manifestările artistice şi au putere formatoare, educativă, modelatoare şi cu 
mare capacitate mobilizatoare pentru un scop propus. Educaţia prin artă poate reprezenta un aliat de 
nădejde în transmiterea mesajelor pentru conservarea florei, faunei sălbatice, a biodiversităţii, 
durabilitatea mediului şi celebrării patrimoniului natural.  

 
Arta – factor inspiraţional şi motivaţional 

Există modalităţi variate de transfigurare 
a naturii prin intermediul obiectului de artă, însă 
oricare ar fi modalitatea abordată de artist, 
lucrarea de artă exprimă mereu un punct de 
vedere unic şi subiectiv. Arta nu corectează 
natura şi nici nu o reproduce întocmai, ci exprimă 
viziunea personală care poate, la rândul ei, să fie 
interpretată în variate nuanţe. Arta incită şi 
inspiră la reflecţie. Deşi de multe ori arta poate 
servi şi altor scopuri, nu numai celor pur 
decorative, ea este menită doar a reîmprospăta 
conexiunea omului cu natura, dar nu poate 
rezolva ea însăşi problemele urgente de mediu 

precum conservarea habitatelor, biodiversitatea şi altele asemenea.  
  
Curente şi mişcări artistice inspirate de natura 
 

Bonsai – este arta specifică culturii chineze (deşi bonsai este un 
termen japonez) ce urmăreşte recrearea miniaturală a unor peisaje naturale 
ideale, în aer liber. Bonsai este una dintre expresiile vizuale ale filosofiei 
zen, ce apreciază răbdarea şi înţelepciunea, maturitatea în artă şi 
comportament, conservarea şi durabilitatea.  

 

Feng Shui – un alt curent artistic oriental, studiază şi 
interpretează influenţa pe care o are factorul natural asupra existenţei 
omului. Feng Shui îşi stimulează adepţii spre a-şi crea armonie în 
viaţă, încurajează optimismul, precum şi respectul pentru natură. 

 

Arhitectura organică - curent al cărui iniţiator a fost artistul şi 
arhitectul american Frank Llyod Wright,  promovează deasemenea 
armonia dintre spaţiile locuite de oameni şi mediul natural. Toate 
elementele unei clădiri organice sunt conectate într-o perfectă armonie şi 
reprezintă de fapt ilustrarea unui „organism” viu. Arhitectura organică 
promovează sustenabilitatea, sănătatea omului datorată în primul rând 
coexistenţei armonioase cu natura, durabilitatea şi diversitatea.  
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Aventura cunoaşterii  

 

Bogăţia limbii române nu este doar expresia 
directă a numărului de cuvinte pe care le are. Este o 
limbă bogată pentru că, pe de o parte, pe lângă 
numărul mare al cuvintelor, a avut capacitatea de a-şi 
construi expresii şi locuţiuni (creaţii interne ale 
limbii). Pe de altă parte, în limba română au intrat, pe 
calea împrumutului, în afara unor cuvinte noi 
(neologismele), îmbinări libere de cuvinte, cu o 
unitate de sens. Aceste îmbinări de cuvinte, apărute 
în diverse limbi de cultură şi de civilizaţie şi existente 
astăzi în limba română, sunt de o mare diversitate. 
Printre cele mai interesante împrumuturi se numără 
formulele şi clişeele internaţionale. 

Vă propun o „povestioară” în care să sesizaţi astfel de formule şi clişee, rămânând să aflaţi voi 
semnificaţia lor. 

Boy se trezeşte indispus şi fără chef de şcoală. De fapt, cam aşa este în fiecare dimineaţă. 
Urmează, fireşte, cearta cu mama, copleşită de intensele încercări de a-şi convinge băiatul că rostul lui 
este să înveţe. Aşadar, aţi ghicit, mărul discordiei: Şcoala. Pentru Boy nu există nicio motivaţie în 
acest sens, ca şi cum şcoala a devenit în mintea lui fata morgana, care se tot îndepărtează şi nu-i 
permite „bietului” copil să aibă „acces la educaţie şi învăţătură”.  

„Dragul mamei, fără şcoală nu ajungi nimic în viaţă, iar mintea ta va rămâne tabula rasa şi 
nu vei mai putea recupera nimic din anii irosiţi”, spune fiinţa gingaşă, care pare să nu mai găsească 
calea de comunicare cu Boy.  

În sfârşit, se decide Boy că trebuie să se pregătească de şcoală, dar când să ia caietele şi cărţile 
necesare, se pare că nu sunt de găsit. În camera lui era ca la Turnul Babel. Tot biata mamă îl ajută să 
depăşească chinurile lui Tantal căci pentru Boy pragul camerei sale e greu de trecut, de parcă ar fi 
nevoit să se strecoare printre coloanele lui Hercule să găsească drumul spre şcoală. Lung şi 
întortocheat este acest drum, iar expresia feţei lui Boy pare să ceară ajutor să străbată „labirintul”, are 
nevoie de firul Ariadnei să poată găsi şi calea de întoarcere.  

E prea mult să-i ceri lui Boy să se adapteze la şcoală, pentru această fiinţă „neajutorată”, 
şcoala a devenit patul lui Procust, nu i se potriveşte nicicum. Iar când vine vorba să fie ascultat are  
mereu senzaţia că deasupra capului său se află sabia lui Damocles, trăind într-o ameninţare 
permanentă. Mintea lui este asemenea călcâiului lui Ahile, nu trebuie „forţată” că cedează.  

Aceasta e povestea lui Boy. Dacă vreţi să aflaţi semnificaţia ei porniţi în aventura cunoaşterii 
şi descifraţi sensurile formulelor şi ale clişeelor.  

 
Jităraşu Roxana, absolventă 2007 
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Baltă-Albă 
(Adaptare după textul lui Vasile Alecsandri în viziunea... elevilor) 

  Consemnate de profesorul de română 
   
Povestirea "Baltă-Albă" ne vorbeşte despre un tânăr francez, pe nume Zugravu care se 

îmbarchează pe un vapor şi a pornit într-o călătorie pe la începutul secolului al XIX-lea.  
El a plecat în Valahia prin Marea Neagră pe lângă Dunăre ca să afle dacă cele auzite sunt, 

într-adevăr, adevărate. Opera descrie, astfel, peripeţiile unui francez, dar şi pe ale autorului făcând 
textul să fie rezonabil.  

Tânărul îşi ia cu el în călătorie până şi 
două pistoale şi stă tot timpul cu mâna pe ele.  

 
Într-o noapte a ajuns într-un loc unde 

erau foarte mulţi câini şi acesta se aventură 
printre mulţimea de câini spre a găsi un loc unde 
să doarmă. Cu ajutorul unui ciomag a reuşit să se 
salveze, căci haita de câini dorea să-şi aţintească 
colţii în el.  

 
În Valahia tranversează lacuri necunoscute şi observă că toate casele erau încuiate şi nici zare 

de picior de om. Îşi dă seama că Valahia este una lipsită de cultură după casele pe care ei şi le 
construiai, cu un cocostârc în vârf.  

Toate acestea, la un moment dat, l-au făcut să-şi piardă încrederea în sine şi să se simtă singur, 
neajutorat şi, cel mai rău era că nu ştia limba. Fiind străin el nu se prea descurca cu lacurile.  

Tânărul  francez a făcut rost de transport, dar când a văzut în ce hal arăta căruţa şi caii, el a 
început a râde. A urcat însă în ea şi, fiindcă căruţă avea viteză mare prima dată a căzut din căruţă, dar a 
doua oară nu a mai vrut să cadă.  

Omul cu căruţa alerga, dar tânărul striga "Alanz!Alanz!" iar compatriotul a oprit şi a spus "Ce 
vrei?". Fiind foarte obosit, pictorul vroia să se cazeze la cineva pentru a se odihni rugând pe un sătean 
să-l ajute.  

Ajunse într-un bordei cu condiţii nefavorabile. Neavând ce face a suportat toate acestea. Şi-a 
aşezat frumos patul care nu avea decât scânduri. Luă pături şi le aşeza pe pat, puse o pernă şi se culcă, 
nu înainte de a da cu capul de grinda de la uşă.  

Chiar dacă condiţiile unde a stat nu au fost bune el a stat acolo până ce a văzut Balta-Albă. 
Dis-de-dimineaţă a plecat spre aţintirea visului. Balta-Albă era de vis, erau foarte mulţi oameni 
înmuiaţi în apa aceea şi, stând puţin pe gânduri, s-a băgat şi el în acea apă făcătoare de minuni şi i-a 
plăcut aşa de mult că a zis că Valahia e o ţara a contrastelor.  

Şi a plecat acasă cu gândul la minunata Baltă-Albă.   
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Noaptea e pustie… Cerul plânge necontenit prin ochii săi fără de număr, retrăind aceeaşi veche 
şi tristă poveste. „Să fie lumină!” a răsunat, cândva, demult, o voce-n întuneric. Întregul univers s-a 
supus acestui prim ordin. Trei cuvinte sunt cele care au facut să apară lumina, viaţa şi mai apoi 
OMUL! Tăcerea s-a rupt şi întunericul mai apoi a dispărut. Astfel s-au despărţit apele, cerul şi 
pământul. Fără să cunoască spaţiu sau timp a luat naştere omul. Zămislit din pulbere şi lut, el a primit 
de la divinitate în dar, un suflet.  

De atunci, nimeni şi absolut nimic nu a mai putut stăvili setea de cunoaştere a omului dintâi. 
Asemenea unei păsări ce-şi părăseşte colivia, el şi-a luat „zborul”, însufleţit fiind poate de «năzuinţe 
nebănuite». Hoinărind pe meleaguri necunoscute în căutarea fericirii, a iubirii, el a aflat suferinţa, 
lacrimile şi dezamăgirea. Privind, pierdut, cum visele sale, ca nişte „păsări rănite”, zburau în derivă 
către un ţinut foarte îndepărtat, omul a început să dispreţuiască viaţa.  

Sufletul, mereu mânat de speranţă lăsa în urmă trupul gârbovit. Stăpânit de ură şi de mânie, 
omul şi-a întors faţa către cer şi a strigat spre Creatorul său: „De ce?” 

Într-un târziu, cu o ultimă suflare, el a cerut, plângând şi regretând iertare. A înţeles abia atunci 
că nu avea să stăpânească veşnic împărăţia vieţii. Alţii aveau să vină şi ... să plece asemenea lui! 

 „Noi… privim în trecut şi nu vedem în viitor, 
Nu vedem decât că toate se duc şi mor. 

Se întoarce trecutul în prezent 
Şi pleacă spre viitor indiferent.” 

 

          
A sosit şi toamna într-o caleaşcă aurie trasă de cai cu alai de frunze multicolore şi constat că... a 

rămas aceeaşi: dulce, romantică, cu picioarele desculţe şi cu haina udă, mulată pe silueta divină, cu 
sufletul sălbatic.      

Natura îşi pregăteşte somnul anotimpurilor reci. Peisajul pare coborât dintr-un tablou îndelung 
admirat şi în aer pluteşte mirosul îmbietor al gutuilor. Mătăsuri lungi de vânt stârnesc dansul frunzelor, 
dezbrăcând copacii de veşmântul colorat. În micuţa mea palmă valsează o frunză tristă, care pare să 
mă-ntrebe mirată, ce se întâmplă. O ating uşor şi încep să-i depăn povestea toamnei..., iar ea m-ascultă, 
tremurând până la sfârşit, apoi cade pe aleea amintirilor, şoptind că mă iubeşte. Ne vom reîntâlni la 
primăvară, când întreaga natură va renaşte.    

Păşind pe covorul pe care toamna însăşi şi-a imprimat urmele reci, îmi continui călătoria în 
împărăţia acestui fermecat anotimp, iar braţele soarelui îmi mângâie încă faţa, duios. Greierii sunt 
pudraţi pe aripi de brumă şi sunt trişti pentru că vor răbda din nou o iarnă întreagă de foame, dacă, 
bineînţeles nu se va găsi vreo furnicuţă grijulie... 

Admir în înaltul cerului alaiul păsărilor călătoare ce străbat văzduhul spre ţările calde, luând cu 
ele şi trilurile minunate. Natura capătă nuanţa ruginie care, trebuie să recunosc, îi vine bine ca şi 
celelalte veşminte pe care le schimbă când le vine vremea.      

Toamna e anotimpul iubirii, al poeziei, iar din depărtare se aude, parcă, o romanţă care pluteşte 
peste tăcere... Seara se lasă pe nesimţite şi liniile peisajului se estompează în faţa mea, dar nu încetez 
să contemplu farmecul...toamnei.        

...Tresar când bunica îmi pune duios o mână pe umăr, spunându-mi că e timpul să mă pregătesc 
de culcare... Dar, bunico!spun eu. De ce nu te bucuri şi tu ca mine când vezi ce frumoasă e natura?
 - Draga bunicii, ea a fost mult mai frumoasă şi nu pot să nu observ cu tristeţe că farmecul ei se 
pierde de la an la an... E frumos că o admirăm, dar, ce facem noi, oamenii, ca ea să rămână la fel de 
„vie” şi de tânără?...     

S-a aşternut tăcerea şi am mers amândouă la culcare...     
 Ce vrea să spună bunica?...                                                    
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O carte pentru sufletul meu...... 
 
Profesoara noastră de limba română lansează o provocare: „Prezentaţi o carte citită, încât să-i 

convingeţi şi pe colegi s-o răsfoiască!”. 
Interesant! Deduc însă din tonul neutru abordat de profesoară că nu-şi pune mari speranţe în 

reuşita demersului, ştiind că acum cu greu mai convingi elevii să citească şi altceva în afara cărţilor 
obligatorii din programa şcolară. 

Noi suntem „copii deştepţi”, cum ea însăşi ne spune de multe ori şi nu am dezamăgit-o, ba 
chiar a fost atât de impresionată de lecturile noastre, încât ne-a lăudat, ne-a admirat şi...ne-a dat câte un 
10. „Copii, dar voi chiar citiţi!” a concluzionat şi am savurat cu toţii expresia de mulţumire cu care a 
plecat din clasa noastră. 

Încercăm, aşadar, să vă convingem şi pe voi că sunt cărţi care merită a fi citite. Iată câteva 
recomandări de lectură: 

 
Cea mai recentă carte citită de mine a fost cartea intitulată 

“Şapte zile pentru o eternitate”, scrisă de francezul Marc Levy.  
Această carte prezintă o iubire aparent imposibilă, deoarece 
protagoniştii au interese şi scopuri total opuse.  

În ultimii ani am citit multe cărţi dar puţine mi-au plăcut atât 
de mult, încât să îmi doresc să le mai citesc o dată şi încă o dată.  

Imaginaţi-vă că Dumnezeu şi Lucifer îşi lansează o ultimă 
provocare pentru a pune capăt eternei lor rivalităţi: îşi trimit fiecare 
câte un agent pe pământ.  Lucas şi Zofia au la dispoziţie şapte zile 
pentru a-şi îndeplini „misiunea” încredinţată de prea-puternicii lor 
„şefi” şi a triumfa unul asupra celuilalt. Până la urmă, cine credeţi că 
va guverna lumea? Binele sau răul?  

Legându-se printr-un pariu atât de absurd, Dumnezeu şi 
Lucifer au prevăzut totul în cele mai mici detalii, mai puţin faptul că 
agenţii lor ar putea să... se îndrăgostească unul de altul.  

Sarcasmul personajelor şi doza mare de umor pe care o 
conţine cartea  face acţiunea din ce în ce mai interesantă, neştiind ce 

urmează mai departe.  
Cartea merită citită până la capăt deoarece finalul este unul absolut surprinzător. Ca şi în 

celelalte romane ale sale, Marc Levy ne pune în faţa incredibilului, căruia îi dă farmec şi îi conferă 
poveste, înscriindu-l într-un univers de umor, tandreţe şi situaţii inedite. 

 

                       
                      de Colleen McCollough 
 

Cuprinzând trei generaţii şi o gamă variată de emoţii umane, „Pasărea Spin” este un roman de 
dragoste scris de autoarea Colleen McCollough.  În această lectură frumoasă, impresionantă, 
captivantă se vorbeşte despre dragoste, credinţă, rădăcini de familie, pasiune, triumf, tragedie, 
„trandafiri şi spini”, ... suferinţă cât pentru zece vieţi.   

Acţiunea  începe cu anul 1915 şi se termină la mai mult de o jumătate de secol mai târziu. 
Este conturată în special povestea familiei Cleary, care părăseşte Noua Zeelandă pentru a locui la o 
mare fermă de oi din Australia. La moşia Drogheda se vor ţese şi împleti bucuriile şi tragediile. 
Personajele sunt firi umane foarte diferite, ale  căror poveşti încearcă parcă să ne transmită ceva. 

Tema iubirii este abordată pe mai multe planuri:  cea dintre Fee şi Paddy, ce nu este realizată 
de Fee, decât atunci când Padraic, soţul ei va muri; dintre Meggie şi preotul Ralph de Bricassart, ce va 
deveni pe parcurs una platonică din cauza îndatoririlor bisericeşti ale lui Ralph; dintre Meggie şi Luke 
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O’Neill, ce eşuează foarte rapid, Meggie,dându-şi seama ca nu-l iubeşte... şi cea dintre Rainer şi 
Justine (fata lui Meggie cu Luke) - o frumoasă prietenie transformată în iubire.   

Autoarea descrie foarte frumos şi peisajul şi tot ce cuprinde el, de la Drogheda, moşie care-i 
aparţinea surorii lui Paddy, Mary Carson, o femeie cu dare de mână. 

Tensiunea acestei poveşti creşte în ritm alert, astfel încât doreşti cu ardoare să citeşti pagina 
următoare. Finalul este unul tragic, dar triumfător, asemeni legendei păsării spin, ilustrată în incipitul 
romanului. Se spune că această pasăre cântă o singură dată în viaţă, mai dulce decât orice altă vietate 
de pe faţa pământului. Din momentul în care-şi părăseşte cuibul, caută un copac cu spini şi nu-şi 
găseşte odihna până nu-l află. Apoi, cântând printre ramurile sălbatice, ea se aruncă singură în spinul 
cel mai lung şi mai ascuţit. Un cântec al cărui preţ suprem este însăşi existenţa, pentru că ceea ce este 
mai bun în viaţa noastră se obţine numai cu preţul unei dureri existenţiale!... „Pasărea Spin”, o poveste 
în stil vechi, dar încântătoare!!! 

 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacă nu aveţi aşa un copac..... treceţi pe la bibliotecă! 
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IONIŢĂ ANDREEA, CLASA XII D 
 
 

ANI UITAŢI 

 
Cândva o fetiţă a sădit, 
Într-o veche grădiniţă, 
Un brăduţ ce l-a iubit 
Până s-a făcut cât o garofiţă. 
 
An de an l-a vizitat, 
An de an l-a adorat, 
Până într-un an când a uitat 
Că avea ceva de decorat. 
 
Şi-a adus aminte iară, 
Când era prea târziu, într-o vară! 
Bradul de tristeţe s-a uscat, 
Deoarece fata din gând l-a lepădat! 
 
De-ar avea puterea, 
Fata l-ar învia. 
Dar nu avea, 
De aceea mereu plângea. 
 

 

ECOU 

 
O viaţă, 

un drum pierdut, 
o cale rătăcită... 

Eu şi tu... 
Dezamăgirea 

unei nopţi de toamnă. 
 

Şi ploua, 
iar gândurile 
agonizau... 

Şi mă pierdeam 
în fum şi ceaţă... 

 
Nu, tu nu eşti Tu, 

eşti violetul 
unei nopţi de toamnă. 

 
BOGDAN GUŢU, absolvent al Liceului Emil Racoviţă - promoţia 2008 
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Purtată spre infinit 
 
Mintea îmi fuge departe... 
Printr-un gest involuntar 
Îmi îndrept privirea spre cer. 
Vântul îmi mângâie uşor obrazul. 
Mă desprind cu totul de lumea reală 
Şi părăsesc trupu-mi de piatră. 
Vântul mă poartă cu el spre o nouă lume 
...O lume ce devine parte din mine. 
Neputinţa mă stăpâneşte complet, 
Un sentiment mai puternic decât libertatea şi mai profund decât iubirea... 
Devin nemuritoare. 
Vreau să trăiesc aşa la nesfârşit, 
Însă o şoaptă slăbită îmi spune că am evadat... 
Am evadat din lumea mea. 
Teritoriul acesta e interzis muritorilor. 
Mă simt ciudat... 
Vreau să revin... dar rămân. Totul e confuz! 
Şoapta slăbită mă-ndreaptă la reîntoarcere... 
O urmez-îndeaproape. 
Acum pot simţi din nou adierea vântului, 
Mângâindu-mi uşor obrazul. 
Pentru câteva clipe am devenit una cu vântul, 
Purtată spre infinit. 
Îndrept, mirată, privirea în jos: 
Teamă, fericire, monotonie, ironie, iubire. 
Mă aflu din nou prizonieră în lumea mea. 
Nu înţeleg ce mi s-a întâmplat, doar... 
Îmi aduc aminte că sunt... am. 
Tresar, căci aud şoapta devenită strigare: 
„Ce faci? iar scrii poezii?” 
Râd... 
Nu pot evita realitatea! Sunt o biată muritoare! 
   

 
 

Onofrei Georgiana cls. a XII-a G 
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Ecouri ovidiene în literatura românǎ 
 
 

Cei vechi nu vor îmbǎtrâni niciodatǎ. Ei sunt şi rǎmân steaua polarǎ după care trebuie sǎ ne 
cǎlǎuzim în toate nǎziunţele noastre, în literaturǎ ca şi în artele plastice.     

(Arthur Schopenhauer, Lumea ca voinţǎ şi reprezentare) 
  
 
 

Prin revalorificarea operei autorilor clasici se reface legǎtura 
cu antichitatea, demonstrându-se  înca o datǎ faptul cǎ nici o 
civilizaţie nu are voie sǎ-şi uite strǎmoşii. Printre strǎmoşii care şi-
au câştigat repectul posteritǎţii se numǎrǎ şi Publius Ovidius Naso, 
poetul latin care şi-a trǎit ultimii ani ai vieţii pe meleagurile 
Dobrogei de astǎzi, dupǎ ce scrieri ale sale i-au atras dizgraţia 
împǎratului Octavian. Motivul expulzǎrii nici chiar poetul nu doreşte 
sǎ-l mǎrturiseascǎ: Pe mine poezia şi-o oarbǎ rǎtǎcire / Pierdutu-m-
a pe-a doua n-o pot destǎinui! ( Tristele, II, 207-208 ) 

 Exilul tomitanului devine un leitmotiv al elegiilor şi este 
perceput ca o moarte, una simbolicǎ, deoarece gloria sa de poet 
roman a apus odatǎ cu plecarea sa în exil, dar, precum pasǎrea 
Phoenix a renǎscut pe tǎrâm geto-dac pentru a nu mai muri nicicând, 
dovadǎ fiind adoptarea sa de cǎtre poporul român ca fiind cel mai 
mare poet antic.  

La Pontul Euxin, Ovidiu parcurge calea spre conştientizarea destinului sǎu individual în 
contextual condiţiei umane şi al istoriei. 

Capodoperǎ a senectuţii poetului, elegia este interesantǎ prin metamorfozele interioare ale 
poetului, “pecetea de proscris” influenţând aceste scrieri ale  sale. 

Dominat de tristeţe, durere, dorul de Roma percepe şi descifreazǎ din ambianţa exterioarǎ 
(Tomis) doar semne ale barbariei şi adversitǎţii, inclemenţa climaticǎ (ploaie, vânt, îngheţ, ninsori, frig 
excesiv, incomoditate), imposibilitatea comunicǎrii şi a înţelegerii. Identificǎ şi evalueazǎ negativ noul 
teritoriu şi-l situeazǎ într-un plan de irealitate, asimilându-l zonei Infernului. Atitudinea poetului exilat 
este de orgolioasǎ respingere a prezentului şi plonjarea în trecutul luminos.  
 Exilul lui Ovidiu la Tomis devine un nucleu tematic cu potenţial ideal pentru o abordare 
complexǎ, astfel, rând pe rând, marii poeţi ai literaturii române s-au inspirat din opera poetului din 
Sulmona, prelucrând şi inserând anumite pasaje în operele lor, ajungându-se chiar la o anumitǎ 
intertextualitate.  

Elegiile personale i-au inspirat profund pe M. Eminescu şi G. Bacovia, iar Metamorfozele pe 
N. Stǎnescu.  
  G. Cǎlinescu în lucrarea sa, Studii de literaturǎ universalǎ, se întreba dacǎ putem vorbi de 
romantism în creaţia tomitanǎ dat fiind faptul cǎ seriile de motive (al morţii, lunii, Luceafului), 
antitezele (între prezent şi trecut, între eroi mitologici, între lumi sacre şi profane), idei romantice 
(condiţia omului de geniu într-o societate care nu-l înţelege şi în care se simte stingher) pot întrezǎri 
zorii acestui curent.  

Dincolo de romantism se poate anticipa chiar şi apariţia simbolismului prin melancolia 
stǎruitoare, plânsul metafizic al poetului, cadrul naturii ostil, iarna ce îngheaţǎ sufletul poetului etc. 

Ovidiu dezvoltǎ în Triste un limbaj al durerii format în aria semanticǎ a morţii, spaţiul exilului 
fiind perceput ca o izolare, poetul sufocându-se fizic în incinta fragilǎ a cetǎţii tomitane, mǎrginitǎ, 
inchisǎ geografic şi social, asemeni poetului Bacovia la care se poate vorbi de o “percepţie carceralǎ a 
existenţei” (cetatea blestematǎ, azilul ftizic, oraşul dominant). 
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  Ulterius nihil est nisi non habitabile frigus. 
 Heu! Quam vicina est ultima terra mihi! 
 (Iar dincolo …nimic, decât pustiu şi iarnǎ! 
            De marginile lumii ah! Cât de-aproape sunt!) 

( Ovidius, Tristia, III,4) 
 Odaia mea mǎ înspǎimântǎ 

 Cu brâie negre zugrǎvitǎ 
( Bacovia, Singur ) 

Atât elegiile lui Ovidius, cât şi poezia lui Bacovia  au un profund substrat autobiografic, 
“vaietul” ovidian şi bacovian se comunicǎ mereu cu aceleaşi rezultate: tristeţe inexorabilǎ, jeluirea 
obsesivǎ, lamentǎrile. Ca un reflex al acestei tristeţi sfâşietoare se poate vorbi de o stare de melancolie, 
manifestatǎ prin deprimare, insatisfacţie, resemnare, care devine un fel de climat al întregii opere:  

 
Laeta fere laetus cecini, cano tristia tristis: 
Conveniens operi tempus utrumque suo est. 
 
(Am fost cândva şi vesel: mi-era şi cântul vesel; 
Sunt trist, cânt lucruri triste: mi-i scrisul dupǎ timp). 

                          (Ovidius, Pontica, III, 9) 
Sunt cel mai trist din acest oraş 

(Bacovia, Note de toamnǎ) 
 

Dar Ovidiu n-a fost apreciat doar ca autor de elegii, ci şi ca scriitor erudit, opera sa 
Metamorfoze (Prefaceri) fiind “rodul unei bogate şi rafinate culturi”. Desfǎşurate cronologic, de la 
începuturile universului pânǎ la transformarea lui Iulius Caesar în stea, Metamorfozele poetului 
sulmonez leagǎ aproape 250 de legende tradiţionale. 

Dintre acestea, legenda lui Pygmalion este cunoscutǎ 
foarte mult şi a fost receptatǎ pe scarǎ largǎ în felul urmǎtor: 
Pygmalion, sculptor din insula Cyprus, a cioplit o statuie 
reprezentând o femeie atât de frumoasǎ încât s-a îndrǎgostit el 
însuşi de ea. La rugǎmintea sa, Aphrodita a dat viaţǎ pietrei. 
Ea a devenit o femeie în carne şi oase cu care Pygmalion s-a 
cǎsǎtorit. Legenda lui Pygmalion din Metamorfozele lui 
Ovidiu a fost perceputǎ ca fiind “o fabulǎ a unei minuni, a 
artei, a iubirii şi a unei fiinţe mai bune”. 

La Ovidiu, abordarea legendei este de tip mitic, iar 
funcţia mitului este eroticǎ. Dimensiunea “poeticǎ” a mitului a fost reflectǎtǎ de cǎtre N. Stǎnescu în 
poemul Cǎtre Galateea, poezie cu înţelesuri multiple şi încǎrcǎturǎ semanticǎ profundǎ. Poetul conferǎ 
legendei o funcţie metaforicǎ: cel care creeazǎ o operǎ îi dǎ naştere şi, în acelaşi timp, el însuşi se naşte 
şi capǎtǎ viaţǎ într-o altǎ dimensiune, cea eternǎ, prin nemurirea artei.  

Dincolo de orice interferenţe între poeţii menţionaţi,  marea poezie trece dincolo de timpuri 
culturale sau mentalitǎţi iar, din intunericul timpului, creaţia poetului latin străluceşte în cele mai 
felurite moduri sub lumina ochilor cititorului. 

 
Simion Luminiţa, clasa a XI-a F,  

profesor coordonator Palade Magdalena 
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“13 RÂNDURI PENTRU VIAŢĂ” 
Gabriel García Márquez 

 
TRADUCCIÓN – GRUPO XI CLASE DE ESPAÑOL 

 
 
 

 
1. Nu te iubesc pentru ceea ce eşti, ci 
pentru ceea ce sunt atunci când sunt cu 
tine. 
2. Nu merită să plângi pentru nimeni, iar 
cei care merită nu te vor face să plângi. 
3. Doar pentru că cineva nu te iubeşte aşa 
cum vrei tu, nu înseamnă că nu te iubeşte 
cu toată fiinţa sa. 
4. Un prieten adevărat te prinde de mână 
şi îţi atinge inima. 
5. Cea mai stranie formă de a îndepărta pe 
cineva este a sta lângă el şi a şti că nu-l 
vei putea avea niciodată. 
6. Nu înceta niciodată să zâmbeşti, nici 
chiar atunci când eşti trist, pentru că nu se 
ştie cine se poate îndrăgosti de zâmbetul 
tău. 
7. Poate că pentru lume eşti doar o singură 
persoană, dar pentru o anumită persoană 
eşti întreaga lume. 
8. Nu îţi petrece timpul cu cineva care nu e 
dispus să şi-l petreacă cu tine.  
9. Poate că Dumnezeu va dori să cunoşti 
multe persoane nepotrivite înainte de a 
cunoaşte persoana potrivită, pentru ca 
atunci când o vei cunoaşte în sfârşit, să ştii 
să fii recunoscător. 
10. Nu plânge pentru că s-a terminat, 
zâmbeşte pentru că s-a petrecut. 
11. Vor exista mereu oameni care te vor 
răni, aşa că trebuie să-ţi păstrezi 
încrederea şi doar să ai mai multă grijă în 
cine ai încredere şi a doua oară. 
12 .Caută să devii un om mai bun şi 
asigură-te că ştii cine eşti tu înainte de a 
cunoaşte pe cineva şi a aştepta ca acea 
persoană să ştie cine eşti. 
13. Nu te agita atât, lucrurile cele mai bune 
se petrec atunci când le aştepţi mai puţin. 

1. Te quiero no por quien eres, sino... por 
quien soy cuando estoy contigo. 
 
2. Ninguna persona merece tus lágrimas, y 
quien se las merezca no te hará llorar. 
3. Solo porque alguien no te ame como tú 
quieres, no significa que no te ame con 
todo su ser. 
4. Un verdadero amigo es quien te toma 
de la mano y te toca el corazón. 
5. La peor forma de extrañar a alguien es 
estar sentado a su lado y saber que nunca 
lo podrás tener. 
6. Nunca dejes de sonreír, ni siquiera 
cuando estés triste, porque nunca sabes 
quien se puede enamorar de tu sonrisa. 
 
7. Puedes ser solamente una persona 
para el mundo, pero para una persona tú 
eres el mundo. 
8. No pases el tiempo con alguien que no 
esté dispuesto a pasarlo contigo. 
9. Quizá Dios quiera que conozcas mucha 
gente equivocada antes de que conozcas 
a la persona adecuada, para que cuando 
al fin la conozcas sepas estar agradecido. 
 
10. No llores porque ya se terminó, sonríe 
porque sucedió. 
11. Siempre habrá gente que te lastime, 
así que lo que tienes que hacer es seguir 
confiando y solo ser más cuidadoso en 
quien confías dos veces. 
12. Conviértete en una mejor persona y 
asegúrate de saber quien eres antes de 
conocer a alguien más y esperar que esa 
persona sepa quien eres. 
13. No te esfuerces tanto, las mejores 
cosas suceden cuando menos te las 
esperas. 
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Am fost întrebată deunăzi de către o elevă: „n-aţi dori să ne daţi ceva legat de limba spaniolă 
pentru revista liceului?” … da, sigur ! am răspuns neştiind în acel moment ce anume, dar spunându-mi 
că negreşit mă voi gândi serios la un material. 

Întâmplător (sau nu !...) tocmai îi dădusem în acea zi unui coleg de cancelarie (cunoscător şi 
iubitor al literaturii hispanice) o copie a scrisorii de adio a lui Gabriel Garcia Marquez şi m-am gândit 
imediat că ar fi un material interesant care ar atrage prin profunzimea şi totodată, prin simplitatea 
mesajului: să învăţăm să trăim şi să preţuim clipele, bucuriile, privirile şi gesturile simple pline de 
sens. 

Scriitorul s-a retras din viaţa publică pentru că boala necruţătoare, cancer limfatic, nu i-a mai 
permis să ţină pasul cu ea. Prin intermediul internetului, Gabriel Garcia Marquez a transmis prietenilor 
din întreaga lume  o tulburătoare scrisoare: 

 
“Dacă Dumnezeu ar uita pentru o clipă că nu sunt decât o păpuşă de cârpă  şi mi-ar oferi în dar 

o bucăţică de viaţă, probabil că n-aş spune tot ce gândesc, deşi în definitiv aş putea să gândesc tot ce 
spun. Aş da valoare  lucrurilor mărunte, dar nu pentru ce valorează ele, ci mai curând pentru ce ele 
semnifică. Aş dormi mai puţin şi aş încerca să visez mai mult, de-abia acum înţeleg că pentru fiecare 
minut în care închidem ochii, pierdem 60 de secunde de lumină. Aş merge în timp ce alţii ar sta pe loc, 
aş rămâne treaz, în timp ce toţi ceilalţi ar dormi. Aş asculta în timp ce alţii ar vorbi şi, Doamne, cum 
m-aş mai bucura de savoarea unei îngheţate de ciocolată ! Dacă Dumnezeu m-ar omeni cu o fărâmă de 
viaţă, m-ar împinge de la spate în bătaia soarelui, acoperindu-mi cu razele lui, nu doar corpul ci şi 
sufletul. Doamne, dacă eu aş avea o inimă, mi-aş scrie ura pe un cub de gheaţă şi aş aştepta ca soarele 
să-l topească. Aş picta pe stele, cu un vis al lui Van Gogh, un poem de Benedetti şi o serenadă de 
Serrat pe care aş oferi-o Lunii.  

 
Aş uda trandafirii cu lacrimile mele ca să pot simţi durerea spinilor şi sărutul de culoarea cărnii 

al petalelor proaspete. Doamne, daca aş primi o fărâmă de viaţă… n-aş lăsa să treacă nici măcar o zi 
fără să le spun oamenilor ce-i iubesc, că-i iubesc !...  

 
Aş convinge fiecare femeie şi fiecare bărbat, că la ei ţin cel mai mult şi aş trăi îndrăgostit de 

iubire. Bărbaţilor le-aş dovedi cât de mult greşesc atunci când cred că nu trebuie să se mai 
îndrăgostească atunci când îmbătrânesc fără să ştie că ei îmbătrânesc tocmai pentru ca încetează a se 
mai îndrăgosti.  

 
Unui copil i-aş face cadou o pereche de aripi, dar l-aş lăsa să înveţe singur a zbura. Pe cei 

bătrâni i-aş învăţa că moartea nu vine odată cu vârsta, ci odată cu uitarea. În fond şi eu am învăţat de la 
oameni atâtea lucruri… am învăţat că toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să ştie că 
adevărata fericire este felul în care urci pantele abrupte spre vârf.  

 
Am învăţat că ori de câte ori un nou născut prinde cu pumnul lui mic, pentru prima dată degetul 

cel mare al tatălui său, îl ţine strâns pentru totdeauna. Am învăţat că doar un om are dreptul să se mire, 
când vede un om căzut, dar de fapt ar trebui să întindă mâna, să-l ajute să se ridice. Sunt o mulţime de 
alte lucruri pe care aş putea să le învăţ de la voi, deşi, realmente, multe nu-mi vor mai servi la nimic, 
fiindcă atunci când mă vor pune la păstrare în acea cutie, eu voi fi murit deja…” 

 
"Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo 

de vida, posiblemente no diria todo lo que pienso, pero en definitiva pensaria todo lo que digo. Daria 
valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiria poco, sonaria mas; entiendo 
que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos sesenta segundos de luz. Andaria cuando los 
demas se detienen, despertaria cuando los demas duermen. Escucharia cuando los demas hablan, y 
como disfrutaria de un buen helado de chocolate! Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiria 
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sencillo, me tiraria de bruces al sol, dejando descubierto, no solamente mi cuerpo sino mi alma. Dios 
mio, si yo tuviera un corazon, escribiria mi odio sobre el hielo, y esperaria a que saliera el sol. Pintaria 
con un sueno de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti, y una cancion de Serrat; seria la 
serenata que le ofreceria a la luna.  

 
"Regaria con mis lagrimas las rosas, para sentir el dolor de sus espinas, el encarnado beso de 

sus petalos... Dios mio, si yo tuviera un trozo de vida... No dejaria pasar un solo dia sin decirle a la 
gente que quiero, que la quiero. 

 
"Convenceria a cada mujer u hombre de que son mis favoritos y viviria enamorado del amor. 

A los hombres les probaria cuan equivocados estan al pensar que dejan de enamorarse cuando 
envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse!  

 
"A un nino le daria alas, pero le dejaria que el solo aprendiese a volar. A los viejos les 

ensenaria que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, 
los hombres... He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montana, sin saber que la 
verdadera felicidad esta en la forma de subir la escarpada.  

 
"He aprendido que cuando un recien nacido aprieta con su pequeno puno, por vez primera, el 

dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a 
mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido 
aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habran de servir, porque cuando me guarden dentro 
de esa maleta, infelizmente me estare muriendo."  

 
Gabriel Garcia Marquez 

 
 

(Traducerile au fost făcute de elevii grupei de limba spaniolă clasa a XI-a sub îndrumarea doamnei 
profesor Tofan Gabriela) 
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La part obscure de ma vie 
 

Quand j’étais petite, je pensais que la vie est belle et rose tout le temps, tout comme dans les 
livres de contes que je lisais mais, le long de la vie sont apparues les souris, les petits animaux qui 
m’effrayent terriblement avec leurs dents et leur longue queue. 

J’ai grandi et une autre chose épouvantable est apparue: les mauvaises notes j’en ai peur 
même aujourd’hui. 

A seize ans, je croyais qu’il n’y a pas d’autres choses épouvantables, mais voilà que les 
garçons sont apparues, ces êtres insensibles et méchants, pourtant, je dois m’habituer à ce mal 
nécessaire! 

Balaur Ana Maria, clasa a XI-a E 
 

 

La langue maternelle 
 

La langue maternelle représente une chose essentielle pour chaque pays. 
Quant à moi, je pense que tout le monde doit garder sa langue à tot prix. Par le biais 

de la journée nationale de le langue, tous les hommes doivent connaître la valeur de leur 
langue. A mon avis, les influences des autres langues sont nécessaires pour une 
amélioration remarquable.  

Des plus en plus de langues sont en vie de disparition, car pas mal de personnes 
parlent une autre langue.  

Ainsi, elles croient qu'elles sont en vogue, ou elles ne savent pas gré avec ses 
parents, donc elles n'apprécient pas le pays où elles habitent.  

En ce qui me concerne, je pense que cette chose est due à l'éducation. Bref, tout 
porte à croire que de plus en plus d'entre nous contribuons à la disparition d'une langue. 

                                                                                                                                                                       
Ţîrdea Cristina-Iuliana, clasa a XI-a C 

 
 

La musique 
 

   Je pense que l’affirmation de Romain Rolland : « Si la musique nous est si chère, c’est 
qu’elle est la parole la plus profonde de l’âme » est vraie. La musique est un bon moyen d’exprimer 
nos sentiments. Les paroles d’une chanson peuvent caractériser notre humeur et on veut écouter cette 
chanson sans cesse. 

   Depuis longtemps, les gens écoutent de la musique et l’aiment. C’est un moyen de 
divertissement. Les mères chantent pour les bébés et ils arrêtent de pleurer-elles prouvent l’amour. On 
danse au rythme de musique, on fredonne quand on est triste et effrayé et tout semble mieux.  

   La musique est une partie de nos vies et nous ne pouvons pas changer cette chose. 
Lorsqu’on se réveille, on écoute une joyeuse mélodie à la radio et le jour semble plus beau. Si on est 
triste et on trouve une chanson qui exprime nos sentiments, on devient très calme et on oublie tous les 
soucis. 

  Elle est le refuge de tous es problèmes. Quand on entend son rythme, la vie est rose. Par 
exemple, quand je suis heureuse, je chante et danse dans la maison ou j’écoute de la musique à pleine 
puissance. Quand je suis triste, j’écoute de la musique sur les écouteurs ou sur mon ordinateur, mais 
cette fois, la musique lente.  Quelques chansons que j’aime me représentent. 

  En conclusion, a musique est la parole la plus profonde de l’âme. 
 
Mircia Andreea, clasa a XI-a G 
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Gina Camelia Roman, elevă în clasa a XII-a 
F la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” din 
Vaslui s-a clasat pe locul I la concursului de 
eseuri „România mea - Ţara controverselor”, 
organizat de PNL Vaslui, concurs la care au 
participat 52 de concurenţi. 
 
 
 
 

România mea: „Ţara controverselor!” 
 

Mi se spune că sunt un copil îndrăzneţ aflat pe treptele maturizării… Frumoasă 
caracterizare… Mă simt cuprinsă de un vârtej analitic şi mă gândesc că aş putea să decupez scurte 
fragmente de viaţă autentic românească, într-o dimineaţă frumoasă de vară. De comun acord cu 
gândurile mele, mai ridic o dată binoclul şi privesc în zare pentru a da frâu liber vocii interioare. 
Astfel, privesc la România, această ţară teribil de simplă şi frumoasă, trecută adesea prin focurile unor 
războaie, despre care am învăţat la istorie că nu au fost întotdeauna ale ei, aclamată şi blamată, şi 
oacheşă, cu oameni care visează să trăiasca în altă ţară. Iluzoriu? Nu ştiu ce să zic de la înălţimea celor 
17 ani ai mei... 

Este ţara mea, ţara scăpată din mână ce se îndreaptă spre un declinul sadic creat de propriile 
mentalităţi? Ar fi absurd să pun aceste cuvinte pe umerii numelui de România? Nu, eu nu sunt în 
măsură să învinuiesc ţara pentru nimic, ci doar să atrag atenţia către „umilul” megieş român. 

Este cert faptul că într-o zi voi putea părăsi această ţară... Privesc, stagnez dar nu, stingher ca 
un fobist aflat în faţa propriei uşi fără cheie… Cutez a-mi părăsi ţara şi a începe viaţa într-o ţară 
perfectă? Este România o ţară perfectă? Cum ar arăta o ţară perfectă, cu oameni perfecţi? România este 
locul unde am crescut, am împărţit bucurie, tristeţe, am învăţat să iubesc, să dau frau liber imaginaţiei, 
să cred în forţele proprii, să mă exprim, să ajut, să caut răspunsuri, să ignor, să sper că într-o zi, eu cu 
un grup de oameni asemeni mie vom putea pune baze solide într-o ţară ierarhic magnifică, iar 
spectacolul proastei imagini va înceta. 

Mă simt prinsă în mrejele ţării care, cu o ultimă sforţare, încearcă să mă ademenească prin 
masivele ei înzăpezite iarna, prin adierea florilor de primavară, cu aerul ei de fecioară adormită de 
bogăţia verii şi dezmierdată de o bătrână toamnă târzie, traversată dinspre vest spre est de zonele 
întinse de câmpie cultivată cu sapa şi cu calul, de oameni care s-au chinuit să-şi dea un rost propriei 
vieţi. Purtăm cu noi veacul frumuseţii, a dorului de drumeţii, a muncii obositoare de la câmp care nu 
curge parcă prin vene, deşi glasul biroului şi ora 7 pândesc perfid… De undeva, din inima ţării se aude 
tulburător imnul în culorile sfinte de curcubeu, tricolor al unui popor ce pe zi ce trece uită să trăiască, 
având un cult al acumulării de traume. Probleme sau păreri tardive, puse faţă în faţă cu românul, se aud 
ca dintr-o crevasă: avem facilităţi insuficiente, fonduri inexistente, tinere talente distruse de piţipoance 
cu sex appeal, faptul că pentru clasa politică suntem simple instrumente de vot cu propuneri indecente, 
dacă indecenţa înseamnă echivalenţa vot – peşte congelat, că noi deşi nu avem suficiente case... 
construim monumente, că bunele maniere par a se găsi la intelectuali sau în aparenţă la cei cu portofele 
nepurtate în buzunar, presiuni că la capătul sărăciei se află viaţa, clubul, luxul. Cumplit este faptul că 
fiecare dintre noi avem idealuri şi sentimente, suntem o întreagă naţiune ce ne căutăm valori şi încă 
îndrăznim să sperăm că vom trăi o viaţă care să nu se transforme în tipul de hrană făra condiment. 

Aş vrea să cred că, orice curs vor lua lucrurile, România este în noi, totul ţine de noi, 
redresarea ţine de noi, că le suntem datori celor care au luptat de veacuri pentru fiecare palmă de 
pamant. Aş vrea să se trezească în noi spiritul civic şi să ne gândim că nu am putea privi altfel 
Romania decât ca locul unde copiii sunt învăţaţi să vorbească româneşte, sunt educaţi şi purtaţi de 
mână în grădiniţe, apoi la şcoală. 
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Dacă m-ar întreba cineva de unde sunt, cu siguranţă aş şti să răspund: din Vaslui, de pe o 
stradă anume, locuiesc într-un bloc, fost gri, actualmente colorat fără nicio noimă, colţ cu maneaua 
vecinului de la parter şi cu bormaşina celui de la 3 care sparge şi meştereşte de cel puţin un an. Mă uit 
în oglindă analitic, cred că arăt bine, părul îmi cam face figuri, dar deja nu-l mai iau în seamă. Cobor 
scările prudent, mi-e teamă să nu alunec, a spălat proaspăt femeia noastră de serviciu. La capătul 
culoarului deja zăresc aceleaşi siluete, vecinii mei care ascultă muzica pusă în casă, de afară. Încerc să-
i ignor, aşa cum ignor şi replica de fiecare zi a mamei, mama nu se poate abţine să nu exclame : „Ce 
dracu or face ăştia toata ziua în faţa blocului? Alţii de vârsta lor au şi copii. Mai târziu îţi dau în cap 
pentru o bucată de pâine!”. În naivitatea ei, speră... să nu ajung şi eu ca ei. 

Înaintez spre ieşirea din scară. Vali, un urecheat ciudat, mă salută zâmbind cu gura plină de 
seminţe. Schiţez un zâmbet, mă mai întreabă ceva, dar nu mai aud ce, nici nu mai doresc să aflu, dar le 
simt privirea fix pe fundul meu. Brusc, mă întreb dacă vreunul o fi avut în viaţa lui emoţii la română, 
sau s-o fi străduit la matematică. Îmi vine un gând şi mai ciudat în minte. Cum or fi arătat când erau 
bebeluşi, moi şi pufoşi. Ce aşteptări o fi având de la ei nişte mămici nedormite? Unde, pe ce scară a 
societăţii ar trebui să-i aşez? Sunt scursuri, sunt plevuşcă? Or fi, dar sunt români, la fel ca şi mine! 
Asta nu pot ignora. Ce şanse primesc ei şi de la cine? Ce şanse primesc eu şi de la cine? Prin urmare, 
eu am un reper, eu cea dintr-o familie obişnuită, ei – din familii la fel de obişnuite, ca şi mine! Lăsaţi 
de capul lor, au alte repere… Eu, de pe strada X, din blocul X ca şi ei, eu din Vaslui, ca şi ei, eu din 
România ca şi ei… Din România mea şi din România lor… 

Mergând spre şcoală, mă gândesc brusc la ce aş vrea să mă fac când voi fi mare. Mesajele 
primite sunt cel puţin bulversante: „Şcoala românească scoate tâmpiţi”! Oi fi şi eu unul dintre ei? Cu 
siguranţă! „Medicii din România sunt cei mai slabi din Europa, şi e la modă să te tratezi in 
străinatate”... Toate fetele de vârsta mea vor să se facă modele sau... nu ştiu... Ceva care să le aducă 
mulţi bani şi faimă. 

Îmi atrage brusc, deodată, atenţia un afiş de publicitate rupt. Încă se mai observă zâmbetul „ca 
pentru poză” al celui care promitea ca şi alţii... marea cu sarea! Mă întreb, n-o fi şi el un produs al 
scolii româneşti. Dacă da, avem acelaşi numitor comun, eu şi cu domnul din afişe, suntem tâmpiţi. De 
ce aş vota un tâmpit? 

Drumul către şcoală e un spectacol cotidian. Îmi propun mereu să văd ceva, o părticică din 
ţara asta. În acest moment văd o femeie cărând o sacoşă, însoţită de soţul care fumează o ţigară… şi 
simt brusc că nu mai vreau să mă gândesc la nimic… 
 
...24 octombrie 2012 
Cine eşti tu, Gina Camelia Roman? 
Sunt o fată de 18 ani care locuieşte în Vaslui. Un copil obişnuit, locuiesc împreună cu mama mea, nu 
prea mai am timp de nimic pentru că învăţ foarte mult, fiind acum în clasa a XII-a, îmi rămân cenaclul, 
scrisul, ieşitul în parc ... 
 
Cluburi, fiţe, nimic...? 
Nu... he, nu sunt făcută pentru cluburi. Nu mă pasionează, consider că dacă citesc o carte bună, 
filosofică sau pshiologică, sau dacă „bloggăresc” pe unde trebuie, sunt mult mai câştigată. Poate şi 
datorită acestui lucru am ajuns să scriu, zic unii, destul de bine. 
 
Spuneai în eseu că vei pleca din ţară. De ce-ai pleca, de ce-ai rămâne? 
Aş pleca pentru că oportunităţile sunt mult mai mari şi nu mi-aş mai pune problema zilei de mâine... 
Aici suntem la limită cu banii. De ce n-aş pleca? Pentru că mă simt legată de locurile în care am 
copilărit, de familie şi prieteni. 
 
Ai vreo ţintă anume? 
Cred că modelul norvegian, la un mic plan de-al meu fantastic, ar fi cel mai bun, acolo aş merge la 
şcoală. La Medicină... Apoi cred c-aş lucra ca doctor în Germania sau în Austria. 
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Ce-ar trebui să ţi se ofere aici ca să rămâi sau să mergi la studii şi-apoi să te-ntorci? 
Puţină apreciere. Asta ar fi cea mai mare mulţumire a mea. 
 
Dor pe undeva discrepanţele din socialul pe care-l trăieşti? 
Da, dar de fiecare dată mă consolez cu gândul că este esenţial ce ai în minte, şi nu în pungă. 
Principalul este cum gândeşti şi uneori acest lucru contează mult mai mult decât banii, decât hainele 
sau decât orice altceva. 
 
Să revenim la eseu. Cum ţi se pare România la un an distanţă de momentul în care l-ai scris? 
Acum când îl recitesc, cred c-am fost un pic cam dură. Realitatea este aceeaşi, doar că am mai găsit 
între timp şi alte părţi bune. 
 
Ce te supără în viaţa de zi cu zi? 
Mă supără că oamenii de calitate nu sunt apreciaţi, nu sunt băgaţi în seamă. Mă supără că nu vrem, sau 
nu suntem în stare, să ne păstrăm ca naţiune. La nivel mai mic, să luăm de exemplu televizorul, pentru 
mine aproape că nici nu mai există. Au ajuns multe emisiuni să fie făcute în batjocură, să abordeze 
subiecte jalnice... Apoi cu politica, am ajuns dintr-o privire să-mi dau seama cine în ce tabără e. Se 
poartă un război politic de asemenea la un nivel sub orice critică. 
Apoi apatia. Prietenii mei sunt calaţi pe alt principiu. În general devin individualişti, se concentrează 
doar pe cariera lor, ies cumva din social, îşi creează o lume paralelă. 
 
De ce întâmplă asta? 
Pentru că am rămas doar cu speranţa şi poate pentru că aşa au fost educaţi de către părinţi, poate ca o 
formă de rezistenţă. Citeam de curând că părinţii noştri plătesc pensiile bunicilor, că generaţia noastră 
va trebui să le plătească părinţilor, dar oare noi vom mai ajunge la pensie? 
 
Şi cum ar putea fi „revigorată” această generaţie a ta, cum ar putea fi impulsionată să rămână şi să 
se conecteze la realitatea românească? 
Cred că printr-o bună instruire, prin prezentarea unor modele adevărate care să aibă un cuvânt de spus 
şi care să explice cum funcţionează socialul şi de ce e mai bine într-un fel sau altul. Să ne spună că 
suntem o nouă generaţie care vine cu idei noi şi că viaţa noastră nu va fi cea pe care o vedem acum. Eu 
încă mai cred în adevăraţii oameni de cultură, mai cred chiar în profesorii noştri. Chiar am rămas 
profund impresionată de profesorul meu de geografie, care şi-a dedicat întreaga viaţă studiului, un 
adevărat model. 
 
Rămâi optimistă? 
Da, România parcă nu mai doare atât de tare atunci când te-nvârţi în jurul propriei axe, atunci când îţi 
faci planurile pentru viitor, însă cred că doare rău atunci când ieşi în lume. Rămân optimistă, pentru că 
dacă acest eseu a fost apreciat înseamnă că există oameni care gândesc ca mine şi dacă eu, ca şi copil, 
m-am gândit la aceste lucruri, înseamnă că există şi alţii crescuţi în acest spirit, la fel de visători, la fel 
de săritori... 
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BAC... şi iarăşi BAC! (OFFF!) 
 
Interjecţia specificată este inevitabil legată de cuvintele anterioare. Să analizăm expresivitatea 

evidentă a acestor cuvinte alăturate cu atâta dibăcie şi menite a exprima starea profundă de întristare 
care îl învăluie pe bietul elev, nevoit să treacă acest obstacol pentru... a-şi continua viaţa nestingherit şi 
fără mustrări de conştiinţă. 

Aşadar, sesizăm repetiţia cuvântului prescurtat „BAC”, încadrând expresiv cele două cuvinte 
aparţinând vocabularului românesc, atât de uzuale, dar, în mare măsură, încărcate de profunzime 
artistică în momentul asocierii lor: conjuncţia coordonatoare „şi”, accentuând importanţa cuvântului 
„BAC”, adverbul „iarăşi”, exprimând existenţa acestui important examen în viaţa tuturor generaţiilor. 

Pentru că, elevul, în funcţie de pregătirea lui, ar putea gândi astfel: 
         • Elevul bun: „Trebuie să acord mare importanţă acestui examen, să-mi repet zilnic că 

acesta e ţelul meu în ultimul an de liceu”; 
        • Elevul slab : „Iar mi se aminteşte de BAC, de parcă nu aş avea alte priorităţi pentru 

acest an şcolar.”  
Observaţi, prin urmare, câtă ambiguitate exista în această sintagmă, caracteristică a limbajului 

accentuată de punctele de suspensie care atrag atenţia asupra cuvântului „BAC”. 
Prezenţa interjecţiei „off”, este facultativă în funcţie de starea fiecărui elev în momentul când 

pronunţa cuvântul magic. 
 
 Haideţi să aflăm ce gânduri tulbură minţile bietilor şcolari, solicitaţi în mod epuizant de către 

toţi profesorii. 
 
Un scurt sondaj printre elevii claselor a 12 a a avut la bază întrebarea „Ce îţi trece prin minte 

când auzi cuvântul <<bacalaureat>>?”  
Răspunsurile lor nu au fost prea variate, întrucât majoritatea trăiesc aceeaşi stare, redată 

sinonimic: nelinişte, groază, frică, teamă... 
 
„O stare constructivă ce induce ambiţia de a învăţa, completată de neliniştea de a nu face faţă 

unei asemenea provocări.” (Roxana T) 
„O treaptă pe care trebuie să o depăşesc pentru a-mi continua studiile, dar nu conştientizez 

foarte mult importanţa acestuia. Simt însă un fior care mă coboară cu picioarele pe pământ.” (Ionela D) 
 „E simplu: ai luat BAC-ul, ai şanse la viitor. Mă ambiţionez să fiu mai bună.” (Roxana C) 
„Teamă că nu voi fi pregătită psihic şi intelectual.” (Anca C) 
„Multă materie de învăţat, dar tratez problema cu seriozitate, căci viitorul depinde de media 

de BAC .” (Andreea N) 
„Îmi vin în minte teancurile de comentarii şi cele două caiete de istorie.” (Mirabela I) 
„Nelinişte şi conştientizarea faptului că trebuie să muncesc mai mult pentru a merge la 

facultatea dorită” (Mădălina A) 
„Frica de a nu depăşi această treaptă.” (Raluca M) 
„ Mă gândesc că e o perioadă de pregătire solicitantă şi mă îngrozesc.” (Denisa L) 
„Muncă şi studiu intens. Atât. Dar cel mai mult nelinişte.” (Dana I) 
 „Nu îmi este frică şi sunt sigură că voi trece cu bine.” (Ancuţa S) 
„Asociez BAC-ul cu viitorul, iar cunoştinţele acumulate de-a lungul celor 4 ani trebuie să le 

„împrăştii” pe foaia de examen.” (Cristina S) 
 
 
 
 

 
 
 


