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Despre sindromul ”Valentine’s day” 
 
 

 Iubirea tinde să fie din ce în ce mai greşit înţelea-

să. Este poate cel mai frumos şi mai sfânt sentiment pe 

care îl au oamenii, iar noi îl mototolim şi îl aruncăm la 

gunoi, ca pe o cârpă nefolositoare. Unde vă e mintea? 

De fapt, nu. Unde vă e inima? Ce-aţi făcut cu iubirea 

pură de altădată? Vă spun eu: aţi transformat-o în ceva 

ce nu mai poate fi recunoscut, aţi sufocat-o în superfici-

alitate şi cadouri scumpe, care de fapt nu valorează nimic. Mai nou, vă aduceţi aminte de ea numai o 

dată pe an, pe 14 februarie, când cică e „Ziua îndrăgostiţilor”. Baliverne. 

 Mă uit în jur şi nu mai văd iubire. Pe cuvântul meu! Nu mai văd sclipirea aia în ochii oamenilor, 

nu mai văd un zâmbet sincer, o îmbrăţişare caldă, nu mai aud un „te iubesc” spus din inimă! Sau dacă le 

văd, le văd la oameni pe care, atunci când îi întrebi despre Valentine’s Day, răspund clar şi răspicat: 

„Ce-i aia? Noi ne iubim în fiecare zi, n-avem nevoie de aşa ceva!”. Restul sunt, vorba bunicilor, tot o 

apă şi-un pământ. Au impresia că iubirea se cumpără la kilogram, de la magazin şi că un ursuleţ de pluş 

pe care scrie un „I love you” ostentativ şi-o cutie cu bomboane de ciocolată în formă de inimioare le 

procură garantat iubirea, le-o scoate şi din piatră seacă şi le-o oferă pe tavă. Ei bine, surpriză: nu! Nu, 

nu şi iar nu! „Bărbaţii” ar trebui să ştie că nu doar pe 14 februarie se oferă flori femeii iubite (pentru că 

da, unii chiar aşa fac), că ar trebui să le sărute mâna în fiecare zi, să le spună „te iubesc” şi să le mulţu-

mească pentru copiii frumoşi pe care i i-au dăruit, pentru că au un loc din care ea face „acasă” şi pentru 

că datorită ei au o familie. Într-un cuvânt, să fie domni indiferent de data din calendar. Iar „femeile”, 

acelea care includ iubirea în cardul de credit, nu cele despre care am vorbit mai sus, ar trebui să înveţe 

că o iubire bazată pe flori primite doar de Valentine’s Day este precum un castel de nisip: se duce la pri-

mul val.  

 Aşa că, dragi români şi dragi românce, n-aveţi nevoie de absolut nicio zi, numită generic şi ipocrit 

„Ziua îndrăgostiţilor”, pentru a vă iubi şi pentru a vă sărbători iubirea! Iubirea este iubire indiferent că e 

zi sau noapte, că e 14 februarie sau 15, că ai 20 de ani sau 40. Nu o mai urâţiţi cu acele monstruozităţi 

(iertaţi-mă, altfel nu pot să le spun), împopoţonate cu te miri ce şi expuse ostentativ pe rafturile magazi-

nelor! Sunt pur şi simplu bani aruncaţi pe fereastră, după părerea mea. Iubirea n-ar trebui să coste. Iubi-

rea ar trebui să se rezume la gesturi simple, dar cu însemnătate aparte, la cadouri simbolice, nu la cele 

pe care nefericiţii cheltuiesc o avere şi la amintiri frumoase în doi. Dacă e neapărat să aveţi o zi în care 

să vă etalaţi dragostea, sărbătoriţi Dragobetele! Având în vedere că sunteţi români, iubiţi româneşte! 

Dar nu, de Dragobete e linişte. Nimeni nu se înghesuie la magazine, nimeni nu cumpără flori, nimeni nu 

face cadouri nimănui. E o zi ca oricare alta. Și e foarte păcat că o lăsăm să treacă astfel; păcat atât pen-

tru fiecare român în parte, cât și pentru identitatea noastră națională.  

 Nu, nu sunt de acord cu Valentine’s Day și mi-o asum! E o scornire împrumutată de la americani, 

ca multe altele, de altfel. Și nu voi sărbători niciodată iubirea pe 14 februarie! O voi sărbători în fiecare 

zi și mă voi bucura de ea până la ultima bătaie a inimii. Și poate și după aceea, pentru că iubirea ade-

vărată e nemuritoare.       

 Raluca FILIP - clasa a X-a A 

                                                                                               Coordonator: prof. Ozana ALEXA
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 Să vorbim despre pădurile noastre! 

 
 Pădurea, datorită copacilor săi, are o climă moderată care 

influențează zonele înconjurătoare (circuitul apei, vânturile, circu-

itul aerului). Ea menține umiditatea și scade temperaturile extreme din timpul verii și ale iernii; de ase-

menea, micșorează puterea vânturilor. În pădure, zăpada se topește lent, împiedicând astfel revărsarea 

râurilor în care se adună apele din zăpezile topite. Copacii rețin picăturile de apă pe frunze și ramuri, 

care apoi se scurg, fiind absorbite prin sistemele radiculare și nu se ridică astfel nivelul apelor râurilor. 

Datorită fotosintezei, pădurea îmbogățește atmosfera cu oxigen, contribuind la menținerea vieții. Pentru 

omul ocupat de astăzi, pădurea este un loc recreativ, de odihnă și, uneori, terapeutic. Acestea sunt doar 

câteva din multiplele roluri benefice ale pădurii asupra mediului înconjurător.  

 În țara noastră suprafața împădurită reprezintă circa 26% din suprafața totală a României. Mai 

multe despre păduri am aflat stând de vorbă cu un inginer silvic din județul Bacău.  

Ce părere aveţi despre defrişări? 

Depinde ce înţelegeți prin defrişări...  Dacă vă referiţi la tăierile de regenerare a pădurii sau la 

tăierile ilegale. Tăierile de regenerare sunt lucrări tehnice prevăzute în amenajamentul silvic ce se fac 

în anumite perioade de timp ale vârstei arboretului şi în sezonul de repaus vegetativ. Iar tăierile ilegale 

sunt sustrageri de arbori, fenomen cu care nu sunt de acord şi este combătut prin lege.  

Ce fel de păduri întâlnim în zona noastră? 

         În zona noastră sunt păduri de foioase, făgete pure, făgeto-cărpenete  şi alte specii, gorunete în 

amestec dar şi răşinoase plantate în afara arealului cu specii ca molidul, laricele, pinul negru, pinul 

strâmb şi pinul silvestru. 

  Ce trebuie să facem atunci când tăiem copacii? 

 Înainte de a doborî un arbore indiferent dacă se află în fond forestier naţional sau în afară, tre-

buie prevăzut în codul silvic care reglementează regimul silvic şi transportul materialelor lemnoase pe 

drumurile publice.  

  Când este perioada de vânătoare? 

Nu este o dată fixă, perioada de vânătoare depinde de la o specie de vânat la alta. 

  Ce animale sunt în pădurile din zona noastră? 

În pădurile din zona noastră de vânat sunt:cerbul, căprioara, mistreţul, iepurele, vulpea și mai 

rar lupul, râsul, pisica sălbatică. 

Animalele sălbatice sunt ocrotite de lege? 

           Toate animalele sunt ocrotite prin lege, se vânează doar în perioadele prevăzute de lege şi ca 

număr de exemplare, se stabilește prin ordin al ministerului de resort, excepţie făcând speciile de răpi-

toare şi acestea doar în anumite condiţii. 

     În încheiere, dacă vreți să ne dați câteva sfaturi? 

           Să respectați în drumețiile și excursiile voastre prin pădure câteva reguli foarte simple, dar im-

portante: 

Nu rupeți puieții și scoarța copacilor! 

Ocrotiți cuiburile de păsări și vizuinile animalelor și nu le deranjați! 

Nu lăsați focul nesupravegheat în pădure și aprindeți-l numai în locuri autorizate! 

Strângeți gunoaiele și resturile menajere din locurile unde ați poposit! 

Vă așteptăm la sădit de puieți în perioada numită „Lună Pădurii”! 

 

Anca DEDIU și Sara COJAN - clasa a VIII-a A 
Coordonator: prof.dr. Aura-Manuela DAVID 
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Sacrificiul în iubire 

 

       Din punctul meu de vedere, iubirea este un ter-

men care nu poate fi definit prin intermediul cuvin-

telor, singura modalitate fiind sentimentele ce alcă-

tuiesc un nou univers, plin de prietenie, respect, înțe-

legere şi dragoste. Dar fără sacrificiul total, iubirea 

este precum o clădire fără cărămizi, care se dărâmă 

la fiecare cutremur. 

 În primul rând, relația dintre acești termeni 

poate fi exprimată prin intermediul abandonului de: 

familie, prieteni sau chiar vicii. Fiecare persoană de pe această planetă a plăcut sau iubit pe cineva, iar 

acest fapt i-a oferit curajul de a renunţa la tot pentru ca sentimentul să fie exteriorizat. „Să dăruiești to-

tul, să sacrifici totul fără speranță de răsplată: asta înseamnă IUBIRE!” Prin intermediul acestui citat, 

Albert Camus a încercat să ofere iubirii o definiţie aparte, care ilustrează importanţa sacrificiului în clă-

direa unei adevărate iubiri. Un exemplu pentru acest argument ar fi viaţa unui băiat care şi-a părăsit fa-

milia pentru a construi una nouă şi tânără împreună cu persoana ce nu a fost acceptată de cei dragi lui. 

 Pe lângă acest caz, îşi poate face simţită prezenţa şi renunţarea la vicii: în momentul în care jumă-

tatea unei persoane suferă de o boală pulmonară, automat aceasta consideră că este bine să renunţe la 

viciul ce îi străpunge sufletul pentru ca persoana iubită să nu sufere, astfel, oferindu-şi o viaţă mai sănă-

toasă. 

În al doilea rând, moartea este termenul ideal pentru a exemplifica sacrificiul din iubirea adevăra-

tă.„Dragostea este ca spinul: nu-l simţi când intră, dar te doare când îl smulgi cu silă.” Cu ajutorul aces-

tei afirmaţii, Bogdan Petriceicu Hașdeu a valorificat durerea pe care o simte o persoană atunci când ale-

ge suferinţa în locul sacrificiului. 

„Îţi ofer inima!”- Toţi cei care folosesc această replică sunt conştienţi de rolul principal şi impor-

tant pe care îl ocupă acest organ, în sens propriu şi figurat, în dragostea adevărată. 

Pe de o parte, sensul figurat al replicii enunţate marchează dorinţa celui ce o rosteşte, o dorinţă care 

poate ascunde în umbra acesteia o adevărată lege sfântă, ce nu trebuie încălcată niciodată! Prin interme-

diul ei, proprietarul încheie cu persoana iubită un adevărat legământ de iubire care constă în sentimente 

profunde şi adevărate pe tot parcursul vieții. În cazul în care acesta este încălcat, iubirea clădită de cei 

doi este destinată prăbuşirii şi neputinţei în reconstruirea acesteia. „Facem totul pentru a câştiga o inimă 

şi prea puţin pentru a o păstra.” În spatele acestui citat, Jacque Deval ascunde slăbiciunea omenirii când 

vine vorba de sacrificii făcute pentru şi din iubire. Chiar dacă unele persoane reuşesc să atragă atenţia 

cuiva şi să facă în aşa fel încât „să primească inima” persoanei respective, nu ajunge schimbul de re-

plici afective, ci este nevoie de adevăratul sacrificiu. Trebuie să fie dispuşi să renunţe la orice pentru ca 

dragostea să nu fie spulberată de diferite obstacole. 

Pe de altă parte, transplantul de inima marchează sensul propriu al afirmației prezentate. Aristotel 

susţine faptul că „dragostea este compusă dintr-un singur suflet care locuiește în două corpuri” şi pre-

zintă căminul diferit al unei singure trăiri. Acest fapt este sfârşit de transplantul de inimă ce are loc în 

toată lumea, şi care oferă ocazia unui cuplu să trăiască prin intermediul unui singur corp omenesc.  
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Sacrificiul în iubire 

(continuare) 

 

Un bun exemplu este situaţia în care doi tineri se 

iubesc şi ar face orice pentru jumătatea lor. În momen-

tul în care unul din ei suferă de o boală gravă şi necesi-

tă obţinerea unei noi inimi, cealaltă persoană ia decizia 

de a-i oferi, la propriu, inima! Face acest lucru din iubire şi nu o interesează de sinuciderea propriului 

corp, deoarece consideră că dragostea lor  va continua  să existe prin intermediul noului organ donat. 

Consideră că în fiecare dimineaţă, persoana iubită se va trezi cu ajutorul bătăilor unei inimi pure, străbă-

tute de o iubire profundă, sinceră şi adevărată. 

„Dacă dragostea te cheamă, urmeaz-o chiar dacă drumurile ei sunt grele și abrupte” –această afir-

mație oferită de Khalil Gibran mă duce cu gândul la cel mai imens sacrificiu care a fost desăvârșit din 

iubire. 

Sunt sigură că acesta a fost realizat de către Dumnezeu, întrucât și-a sacrificat propriul fiu pentru ca 

omenirea să poată fi mântuită. 

Nimeni nu și-ar oferi viața din cauza unor păcate realizate de alții, păcate care i-ar înfige de fiecare 

dată câte un cui în inimă. Dar Isus a ales adevărul suprem, iubirea față de „frații Săi” și Tatăl, credința și 

încrederea în Dumnezeu, în locul vieții pământești. A fost de părere că este mai bine dacă se oferă cu 

totul călăilor și ajută oamenii să scape din temnița păcatului, un loc scufundat în întuneric și înecat în 

suferință. 

Condiția: „Dacă dragostea te cheamă” ilustrează unica iubire pură și triumfătoare, ce îl cheamă pe 

Fiul Tatălui la pieire omenească și renaștere spirituală. Iar continuarea replicii lui Khail Gibran mar-

chează drumul greu spre inima imensă a sacrificiului din iubire, „drumul Crucii”, acele momente în care 

Isus încearcă să evite exteriorizarea durerilor pe care le simțea când biciul îi străpungea trupul. Era dis-

pus să primească cele mai înjositoare lovituri, căci singurul lucru care conta era iubirea și sacrificiul su-

prem ce urma să trezească majoritatea oamenilor. Chiar dacă crucea era nespus de grea și îi apăsau spi-

nii coroanei în cap, el a ales să continue drumul, dând dovadă de respect față de adevărata sa identitate, 

ca fiu al Celui Preaînalt! 

Deși oamenii din calea Golgotei nu îi ofereau în schimb decât durere, fiere și oțet, prin replica „ 

Tată! Iartă-i, căci nu știu ce fac! ”, Fiul a demonstrat încă odată că ține în inima sa unică, o dragoste in-

finită pentru cei de pe Pământ, dar și pentru Dumnezeu. 

Chiar și acum se străduiesc oamenii să înțeleagă dragostea adevărată, nu vor reuși niciodată, atâta 

timp cât Dumnezeu este doar spectator în viața acestora. 

În concluzie, sacrificiul în iubire este precum aerul pentru fiecare viețuitoare de pe Pământ! 

 

Bibliografie: 

www.citatepedia.ro                                   

 

Iuliana Loredana BENCHEA - clasa a X-a B 

Coordonator: prof. Cipriana BÂCLEA                                                                               
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Adevărata călătorie este cea interioară 

 

 Experiențele ne schimbă. Complet. Definitiv. 

Fiecare călătorie este o aventură prin care te desco-

peri pe tine însuți. Fiecare experiență trăită îți lărgeș-

te orizontul și îți oferă o viziune extraordinară asupra 

ceea ce până atunci numeai “necunoscut” sau aşa-

zisă “lume exterioară”. 

 Dacă ar trebui să povestesc acum despre cea 

mai frumoasă experiență din viața mea, aș alege-o 

fără nicio urmă de îndoială pe cea din vara preceden-

tă. O să vă întrebați cu siguranță despre ce este vorba 

și ce o face atât de specială ? Experiența aceasta a fost cea mai deosebită oportunitate  care mi-a fost 

oferită vreodată, care m-a marcat și m-a ajutat să descopăr infinitatea lucrurilor pe care le poți face 

atunci când ești ambițios, determinat și perseverent. 

În ce a constat ? În participarea într-un program de pregătire pentru a aplica la o universitate americană, 

Education USA Academy, un program finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, 

ce își propune să ofere șansa unui număr limitat de studenți internaționali de a trăi pentru o lună de zile 

într-o universitate americană. Provocare acceptată! 

 Am fost mereu de părere că nu primim întotdeauna ceea ce ne dorim, dar cu siguranță primim ce-

ea ce avem nevoie și ceea ce merităm. Și apoi… Vine un moment. Un singur moment în viața ta în care 

simți că toată muncă depusă, toată strădania, fiecare noapte pierdută este răsplătită și fericirea te cople-

șește. Acel moment pentru mine a fost atunci când am realizat cu adevărat  șansa extraordinară de a de-

scoperi o altă parte a lumii, mai exact, la urcarea în avion, pentru că până atunci, cu o sinceritate absolu-

tă, am fost incapabilă de a conștientiza faptul că nu este un vis și că acest lucru chiar este real . 

 Universitatea în care ajunsesem mi-a arătat ceea ce înseamnă un sistem educațional complet, ex-

trem de bine dezvoltat și organizat. Am fost la Northwestern University din Chicago, Illinois. Cuvintele 

sunt de prisos, atunci când încerc sa exprim sentimentele ce mi-au cuprins întreaga ființă în acel unic 

moment. Încă din primele minute în care am intrat în imensul campus, după aproape douăzeci de ore de 

călătorie, am simțit că am ajuns într-o altă lume, în lumea în care mi-am dorit mereu să fiu. Cursurile au 

început încă de a două zi și am avut imensa onoare de a avea doi profesori universitari extraordinari, ce 

m-au cucerit imediat prin lejeritatea, calmul și deschiderea pe care o aveau. Clasa mea formată din ado-

lescenți internaționali mă fascina, ce sentiment minunat mă cuprindea, atunci când  priveam acei oa-

meni din toate colțurile lumii care îmi păreau atât de diferiți și în același timp atât de familiari… Și ca în 

orice colectiv, am început să legăm prietenii, am început să mă regăsesc pe mine în unii dintre oamenii 

alături de care îmi trăiam visul și în ciuda multitudinii de diferențe, am devenit o echipă în adevăratul 

sens al cuvântului.  

 Cele trei săptămâni ce au urmat m-au format ca om, m-au învățat cum să comunic eficient, cum să 

trec de barierele lingvistice și de orice fel, mi-au deschis orizontul, m-au transformat într-un om mai 

bun și, în același timp, într-o persoană care a văzut că există și o lume a perfecțiunii și a armoniei.  

                                                                   

 Andreea GHERASIM – clasa a XI-a A 

Coordonator: prof. dr. Dorel NISTOR 
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Ce spune o adolescentă de 17 ani despre viață? 

      

      Despre viață ar fi multe lucruri de spus, și nu că aceste 

lucruri nu ar fi adevărate, dar eu am teoriile mele. Una din-

tre concluziile mele despre viață ar fi că ea este o scenă, iar 

noi, oamenii, nu suntem decât actorii care joacă pe această 

scenă, ca să-l parafrazez pe Shakespeare. Dar în ce fel va fi 

reprezentată piesa depinde de felul în care o vom prezenta 

noi. Omul își joacă propriul  rol și numai el decide ce fel de jucător vrea să fie. El este capabil să condu-

că situațiile cu creativitate pentru a fi echilibrat emoțional. 

   Sunt multe momente în viața ta în care te simți pierdut și-n care drumul tău pare să-și piardă sensul și 

să nu mai înțelegi ce se întâmplă și te frământă cea mai importantă întrebare: De ce se întâmplă anumite 

lucruri în viața ta?  Mă gândeam să-ți ofer un răspuns: în primul rând, sigur ești conștient de faptul că în 

viața apare un șir nesfârșit de lecții din care, indiferent de vârstă, timp, vei avea de învățat câte ceva de 

fiecare dată. Să nu crezi că-ți va fi prea ușor și nici să nu te aștepți că vei primi totul pe tavă, fără  să te 

implici și tu. Anume din aceste întâmplări - surpriză oferite de către viață, și anume din aceste lecții 

lungi și multe, vei acumula experiență și, astfel, vei descoperi care este rolul tău pe care trebuie să-l joci 

pe scena ta. Până la un final, descoperi că tot ce ți se întâmplă în viață depinde de tine, că tu ești pe sce-

na ta actorul care are misiunea de a-și  juca rolul său principal în viață, iar toate persoanele din jurul tău 

nu sunt  decât personaje secundare. Toate răspunsurile pe care le cauți le găsești în jurul tău, tu doar ca-

ută-le, grăbește-te, nu mai sta, timpul e prea scurt. Pășește înainte jonglând printre secundele timpului, 

jucându-te cu el, așteptând provocările. Viața este ca un fel de joc de-a  v-ați ascunselea, cauți, găsești 

sau nu, depinde cât de atent ai fost tu. Ține minte că orice început are și un sfârșit, de aceea, contează 

foarte mult cum îți joci rolul vieții tale. Nu uita că în viață nu trebuie numai să reacționezi, ci și să acțio-

nezi, deci, pentru a avea un rol al vieții bine împlinit trebuie să ne folosim imaginația. O persoană care 

are în mintea sa gânduri numai de bine își atrage în viață cea mai desăvârșită expresie a celor mai înalte 

idealuri ale sale. Fericirea! 

  

Cotorobai Cătălina, clasa a X-a C 

Coordonator: prof. dr. Victoria HUIBAN 
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Când apa întâlnește cerul 

 

        Pluteam adesea pe lacul cristalin, pluteam pe bărcuța nesigură și uzată de-a lungul timpului, admi-

ram cerul pătat de norii furioși, dar nu-mi era teamă. De fieca-

re dată când aveam o problemă sau simțeam nevoia  să respir 

aer curat mergeam acolo. Era simplu. Era ca și cum ai traversa 

universul cu pași mărunți știind ca nu-l vei înțelege niciodată, 

dar simțindu-te împăcat cu ideea, ca o pace amețitoare ce-ți 

bulversează simțurile și te scoate din banal.  

      Noaptea, când luna lăsa soarele să respire îmi plăcea să 

vâslesc până în mijlocul lacului ca să privesc sutele de stele  sclipitoare. Întindeam ușor mâna și mă pre-

făceam că luam cu grijă una din acele sclipiri orbitoare, o mângâiam blând, îi șopteam cu disperare cât 

de mult îmi doream să fiu ca ea. Să trăiesc veșnic  într-un loc minunat înconjurată de luminile  mirifice 

ale nesfârșitului absolut. 

      Au trecut 23 de ani de când am fost  ultima dată la lac. Dar nu am uitat și nu o voi face vreodată. Îmi 

amintesc perfect acea zi. Închid strâns ochii și retrăiesc fiecare zbucium, fiecare  lacrimă ce uda necon-

tenit pământul vinețiu.  

      Era o zi fermecătoare de august. O zi care a început cu un zâmbet și s-a terminat cu o lacrimă. Am 

mers împreună cu sora mea în  vizită la bunici. Acolo ne petreceam cea mai mare parte din vară, acolo 

ne regăseam pe noi oricât de pierdute eram. M-am trezit odată cu mângâierea razelor blânde de vară și 

am ieșit grăbite în grădina paradisiacă a bunicilor, unde era sora mea, o făptură de un curaj feroce și o 

sensibilitatea caldă. O ființă ce te uimea cu bunătatea ei, ajuta pe oricine  îi ieșea în cale, zâmbea atât de 

profund și adevărat de putea  înduioșa și pe cel mai ursuz om de pe pământ. Am întrebat-o sfios ce pla-

nuri avea pentru ziua aceea, iar ea mi-a răspuns senină: 

 - Astăzi vom merge la lac și vom privi lebedele grațioase după care vom asista la cel mai plăpând 

amurg de pe întreaga emisferă! 

       Era îmbrăcată într-o rochie lungă, diafană. Părea așa de grațioasă! Avea un păr auriu lăsat pe spate 

care uneori îi acoperea ochii de un verde smarald. Am pornit vesele spre locul nostru preferat. Nu era 

departe, trebuia să mergem câteva minute când deja vedeam coada lacului. Râdeam în hohote și cântam 

în drum spre lac, eram tinere, nu aveam nici gând de ce urma să se întâmple.  

       O căldură dogoritoare ne-a izbit din plin, dar nu ne-am întors, nu ne-am abandonat poteca. Se pare 

că nici destinul... Am ajuns acolo și am hrănit lebedele. Am privit puținii nori ce străjuiau cerul, când ea 

a zis: 

- Să luăm o bărcuță și să așteptăm apusul soarelui! 

- Nu cred că ar fi prea bine, deja am stat prea mult și trebuie să ne întoarcem, i-am răspuns eu mecanic. 

       Era vădit afectată de vorbele mele, iar eu nu voiam să o supăr, așa că am luat bărcuța, ne-am suit 

                             CREAȚIE 
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Când apa întâlnește cerul (continuare) 

 Am privit copacii nemuritori din jurul lacului așteptând să apună soarele. Ea s-a ridicat deodată în 

picioare. 

 - Uite, dacă stau așa și întind mâinile pot atinge cerul! 

 - Da, impresionant, dar  te rog, nu sta în picioare, nu e sigur! 

S-a ridicat pe vârfuri și a întins mâna stângă. S-a dezechilibrat  brusc după care s-a speriat și a alunecat 

în apa înfiorătoare. A început să strige într-un ritm haotic, iar eu nu mă puteam mișca, stăteam îngheța-

tă, plină de spaimă. Era o gălăgie asurzitoare, un zbucium nefiresc. Știam că apa în acea zonă a lacului 

era foarte adâncă, iar ea nu știa să înoate. Am încercat să o ajut, am făcut tot ce o fată inocentă ar fi pu-

tut face, dar parcă lacul mult iubit ne trăda mișelește, apa se transforma într-o capcană ucigătoare. Ni-

mic nu mai era de partea noastră, nici măcar barca care începuse să se rupă în frânturi singuratice ce se 

scufundau rapid izbindu-se dureros de fundul lacului înnegrind și mai tare apa deja neagră de frământa-

re. Apoi… liniște. O tăcere mormântală și amurgul. Am fugit la bunici, iar ei au venit parcă uitând să 

mai respire. Se înserase, luna își făcuse apariția, dar nu mai era la fel. Pe cer se zărea o aură cafenie, iar 

undeva în  depărtare dăinuia  un nor amar de parcă era o pată pe care cineva uitase să o șteargă... 

   Acum am revenit după atâția ani în acest loc, nici eu nu știu de ce, poate ceva din mine încă caută ace-

le sentimente  magnifice,  pline  de contur  și adânci pe care le simțeam  odinioară. Poate trecutul e cel 

ce mă cheamă sau poate doar acel peisaj brăzdat de copaci de un verde curat și apa ce se întâlnește cu 

cerul într-o armonie perfectă. 

Ciocan Ioana Sânziana - clasa a XI- a A 

Coordonator: prof. dr. Dorel Nistor 
 

 

 

Poarta spre libertate 

  

 Ce înseamnă să creezi? Ne naștem cu această posibilitate sau descoperim putința creației 

odată cu trecerea anilor? Ce înseamnă pentru noi, oamenii, creația?  

            Este un mod prin care te exprimi, este o modalitate prin care îți descarci sufletul atunci când e 

prea plin. Plin cu absolut orice. Banal sau util. Orice: râset ori plânset. Creația este un joc, o aventură, 

deoarece nu poți crea ceva din nimic, ci te joci cu lucrurile care există pentru a inventa ceva nou. Pen-

tru a crea ceva cu totul și cu totul nou nu este întocmai simplu, poți întâlni obstacole, la fel ca într-o 

aventură. Când începi să creezi este la fel ca atunci când pornești într-o aventură și nu știi care va fi dez-

nodământul. Viața nu e mereu roz, nu-i așa? Uneori mai apare și câte o pată neagră sau poate una roșie 

ori albastră… sau orice culoare îți place ție! Pentru că tu decizi totul, tu îți aranjezi … camera, zilele sau 

viața, tu creezi. Dansează, aleargă, desenează, râzi, fii fericit, plângi, scrie… fă tot ce vrei! Fii creativ! 

              Nu trebuie să fii supus unor tipare, poți să găsești oricând o scăpare și, crede-mă, creația este 

răspunsul. Ea este modul prin care te diferențiezi de oricine. Te vei sustrage neplăcutului, banalului, 

timpului - prin creație. Creația este și mereu va fi scăparea. Să creezi este, de fapt, o misiune. O misiune 

fără impuneri și reguli. Creația înseamnă libertate. Să creezi ceva înseamnă să fii unic, să fii diferit de 

restul. Creația te ajută să trăiești veșnic. 

Ana Maria MARCOCI - clasa a X-a H 

    Coordonator: prof. dr. Lăcrămioara SOLOMON  
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Scrisoare către viitor. Expeditor: Apa, Aerul, Pământul  

           „Dragii noştrii prieteni, 

            Aici în prezentul nostru, deocamdată nimic nu s-a schimbat. Încă 

căutăm acea “cheie” din lacrimi de smarald făcută, şi în interiorul inimii 

făurită, de apă asamblată, cu aer din suflet suflată, şi în pământ îngropată, 

chiar poate de mult uitată. Copiii caută cu sete răspunsul ghicitorii, dar smaraldul verde se transformă 

uşor, uşor într-un rubin roşu plin de suferinţă şi sânge. Durerea ce pământul o suferă datorită oamenilor 

ce defrişează zone foarte mari şi-l exploatează până când acesta nu mai are nici o resursă de valoare 

pentru ei. Totul se adună picătură cu picătură, iar rana ce se formează nu poate fi vindecată aşa uşor. 

Oamenii maturi nu işi dau seama că işi pătează mâinile cu sângele propriului lor pământ. Aici, 

deocamdată, noi nu avem nici o forţă împotriva poluării cu îngrăşăminte chimice, exploatarea 

minereurilor şi defrișărilor. Totuşi campaniile împotriva poluării organizate de milioanele de copii din 

toată lumea par sa aibă un rezultat pozitiv, dar natura are nevoie de ceva mai mult. Lemnul roşu de tisa, 

însângerat, cu lacrimi plânse de răşină…tremură în auzul cântecului ameţitor de topor. Zgomotul sec, 

ritmic bătea şi toporu-n lemn muşca. Când pădurea secerată era, ecoul încă ca o inimă bătea...şi se opri. 

Oamenii pe degete răşina nu o simţeau, dar soarele asfinţea, iar bolta din ce în ce mai însângerată 

devenea…şi timpul, se opri în loc pentru fosta pădure. Vibraţiile apei suspină după tânguirea codrului, 

şi, totuşi, combinatele continuă să-şi verse deşeul în ea. Însă, în ea, cerbi, noaptea se adapă, iar 

dimineaţa ciobanii vin şi beau. Râul tot la râu se întoarce, dar, totuşi, sunt părinţi, bunici şi oameni, iar 

noi trebuie să îi salvăm. Deşeurile din materiale reciclabile sunt şi acestea deseori o sursă mare de 

poluare pentru râuri. Aproape totul este distrus datorită acestor lucruri care, foarte bine, pot fi şi 

refolosite pentru alte scopuri decât poluarea. 

           Aerul este, dupa părerea mea, cel mai poluat. Atâtea combinate care ne distrug aerul pe care îl 

respirăm şi, aşa numitul strat de ozon, vălul nostru magic, ce ne protejează de razele soarelui aţintite ca 

niste rachete asupra pământului. Aerul poate fi comparat cu existenţa inexistentului, deoarece noi nu îl 

putem atinge sau vedea, dar putem totuşi să îl protejăm. Fără acesta noi nu am putea supravieţui pe 

pământ, iar maşinile care, totuşi ne sunt utile nouă, fumul ce îl elimină este dăunător pentru aer. Micile 

noastre mofturi făcute la diferite ocazii mai speciale, artificiile, sunt şi ele poluante ale aerului şi 

participă la distrugerea stratului. Sper ca voi în viitor veţi reuşi să înlocuiţi toate aceste lucruri ce distrug 

mediul înconjurator şi să găsiţi ceva care va ajuta şi va face bine oamenilor, iar pe noi nu ne mai 

distrug.Să nu uităm să mulţumim copiilor care ne-au înţeles suferinţa şi care luptă pentru un viitor mai 

bun pe planeta pe care vor locui; copiilor ce văd magia. Magie prin care vă scriu această scrisoare vouă, 

cei ce reprezentaţi viitorul nostru, să vă anunţ că noi am găsit “cheia”. Acea “cheie” de care cu toţii 

avem nevoi, este cheia sufletului nostru. Locul unde putem găsi sentimentul de toleranţă, grijă şi iubire, 

faţă de cei ce ne iubesc, ne sunt alături în momente grele şi ne protejează aşa cum fac numai părinţii. 

        Vă mulţumim enorm pentru grija pe care sperăm că o veţi avea faţă de noi.” 

                                                                              „Apa, Aerul şi Pământul”             

Ioana Delia BLENDEA - clasa a VI-a B, 

Coordonator: prof. dr. Aura-Manuela DAVID 
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Mănăstirea Voroneț - provocarea unui 

destin ? 

 

       Fiind atras de orice e făcut de mâna omu-

lui, în special clădiri sau mașinării, am fost re-

marcat de domnul prof. Dorel Nistor, cu ceva 

timp în urmă, datorită unui proiect cu care m-am 

prezentat la un concurs școlar: o machetă a unui avion, primul avion făcut de mine care a zburat de unul 

singur. Astfel, mi s-a încredințat mai târziu, în cadrul proiectului european Erasmus Ka2 „Fostering 

Communicative Competences through Arts”, construirea machetei  mănăstirii Voroneț. Mare lucru nu 

știam despre această mănăstire, renumită pentru celebrul „Albastrul de Voroneț” și construită de domni-

torul Ștefan cel Mare în numai trei săptămâni și trei zile. Fără să stau prea mult pe gânduri, dar și fără să 

știu măcar cum o pot construi, am acceptat această provocare. Ce-i drept, convins mai mult de către 

domnul profesor, decât din proprie inițiativă. Inițial,  nu mi s-a părut ceva interesant! Nu intuiam adevă-

ratele provocări. Totuși, pasiunea mea pentru astfel de activități îmi dădea ghes! Deci, am luat-o ca pe 

ceva simplu de realizat, convins că totul va fi gata în câteva zile. Rămânea totuși să găsesc calea! 

       În urma analizei mai multor poze (nu văzusem niciodată mănăstirea Voroneț) și a câtorva infor-

mații despre modul în care este construit un edificiu religios, am fixat din ochi niște proporții, iar apoi 

am mers să cumpăr materialele: cartoane, o linie, un creion, o radieră, aracet și o trusă de geometrie 

erau tot ceea ce avem nevoie. În cele din urmă, cu oarecare greutate, m-am apucat de treabă. Am stabilit 

exact o lungime a clădirii, iar în funcție de dimensiunile originale ale clădirii am adaptat lungimii alese 

înălțimea, lățimea, mărimea ușii și a geamurilor, respectiv poziția acestora. O adevărata matematică, la 

care nici nu gândeam!  

          Am început să îi desenez baza, ca punct de pornire cu datele pe care le-am stabilit, inclusiv câteva 

aproximări pentru lungimea arcurilor de cerc ale turnurilor laterale. Partea din față era destul de simplă, 

un semicerc cu diametrul egal cu lățimea clădirii. Cu un compas, o linie și un creion, abia în câteva ore, 

incluzând timpul de gândire pentru măsurători, am reușit să desenez schița bazei, pe care urma să fie 

ridicată clădirea, să-i spunem fundație. Deja începutul nu se dovedea a fi atât de simplu pe cât credeam, 

însă, se știe, aparențele înșeală. Probabil trebuia să trec prin „chinurile lui Manole”, celebrul meșter din 

balada „Meșterul Manole”. Acum înțelegeam pe deplin de ce trebuie să știm matematică! Pe baza reali-

zată am ridicat provizoriu părțile cele mai simple, respectiv spatele și lateralele ce ajung până în turnuri. 

Nimic complicat, însă începând de acolo simțeam cum lucrurile se complică. Lucram cu un carton des-

tul de dificil de modelat, așa că obținerea unor suprafețe curbe, care mai conțin și elemente de arhitectu-

ră, precum ciopliri în zid, necesare turnurilor și părții din față, a fost destul de dificilă. 

      A durat câteva zile, însă le-am obținut. Lucram 2-3 ore pe zi, la școală, când îmi permitea progra-

mul, deoarece mai trebuia să dau și pe la orele importante pentru mine. Uneori mai stăteam după pro-

gram, însa alteori mă grăbeam să prind microbuzul cu care fac naveta. Toată ziua îmi stătea capul nu-

mai la construcția mănăstirii…Pe de o parte nu voiam să mă fac de râs față de profesori și de colegi, iar 

pe de altă parte ceva în interiorul meu mă muncea și nu-mi dădea pace. 
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Mănăstirea Voroneț - provocarea unui destin ? 

(continuare) 

 

       Fără să mai descriu modul în care am confecționat fieca-

re bucățică, zidurile fiind gata în întregime am început să le 

lipesc între ele și apoi de baza desenată la început. O altă trea-

bă ce a durat în jur de 3 zile, a fost presarea și lipirea bucăților 

de carton ce se arcuiau. Trebuiau să fie ținute, fiecare în parte, până la jumătate de oră. Cu greu, lucru la 

care nu mă așteptam, am reușit. Am trecut la turnul mijlociu, dificil și acela din pricina cartonului gros 

ce pocnea ușor, dar și a dimensiunii și formei cilindrice a turnului. În cele din urmă, elementele de bază 

ale clădirii erau asamblate, mănăstirea se ridica sub ochii mei, iar dorința de a vedea un rezultat perfect 

mă motiva.  

      A urmat acoperișul. Partea ce mi s-a părut la început atât de simplă a necesitat mai mult timp de 

gândire decât toată clădirea. Ce să mai spun de punerea în aplicare! O parte a acoperișului era în 3 ape, 

iar partea de deasupra turnurilor era alcătuită din forme conice, toate părțile unindu-se între ele și cu zi-

durile turnului mijlociu. Pentru simplificarea lucrurilor am introdus un carton de mărimea suprafeței pe 

care era pusă clădirea, prin turnul mijlociu. Partea de acoperiș în 3 ape am alcătuit-o dintr-o singură  

bucată de carton, desenând-o întâi ca o figură geometrică desfășurată, o piramidă mai exact, iar apoi am 

decupat-o, am lipit laturile și am fixat acea piramida provizoriu de cartonul introdus anterior prin turnul 

mijlociu. Centrată perfect, am făcut mai apoi  mici tăieturi în zona turnului, pentru a îmbina piesa de 

acoperiș cu turnul. Am respectat aceeași pași și legat de conuri pe care le-am obținut, după repetate în-

cercări eșuate. Îmi dădeau de furcă ba mărimea, ba tăiam greșit părțile ce ar trebui să se îmbine în turn.  

Oricum, am finalizat piesele, le-am potrivit pe cartonul pe care am spus că l-am pus dedesubt și care a 

simplificat lucrurile, deoarece a servit drept „pânză” de legătură între piesele acoperișului. În final, am 

lipit definitiv toate piesele și am tăiat marginile cartonului de dedesubt ieșit în exterior, în formă de aco-

periș, adică forma bazei clădirii, dar cu prelungiri. Am crestat acea prelungire în dreptul conurilor, pen-

tru a o putea îndoi puțin în jos, să se creeze impresia de cădere, nu de aripi de avion. Prelungirile în linie 

dreaptă s-au îndoit ușor iar pe cele curbe și crestate din dreptul turnurilor le-am unit între ele, în urma 

îndoirii, cu ajutorul unor arcuri de cerc de aceeași lățime. Nu am mai precizat modul în care am măsurat 

înălțimea acoperișului și alte detalii, însă sunt suficiente pentru a vă forma o idee asupra dificultăților de 

a construi o machetă.. Acoperișul era gata și el!. Toată clădirea arăta mult mai bine decât mă așteptam, 

uimitor de bine. Nu pot să nu recunosc că a fost o adevărată provocare si o bătaie de cap, însă motivația 

principală a fost plăcerea de a face așa ceva. În final, satisfacția a fost pe măsura eforturilor. 

 Să văd o adevărată combinație de răbdare, plăcere, precizie, matematică și cel mai important mun-

că, ieșită de pe mâinile mele și care poate fi admirată și apreciată, a  meritat tot timpul acordat! Și poate 

cel mai important lucru câștigat grație acestei minunate construcții arhitectonice, considerată “Capela 

Sixtină” a Orientului, a fost  încrederea în forțele proprii, pe care am căpătat-o treptat, cu trudă și eșe-

curi, cu bucurii și renunțări. Trăiesc convingerea că acest proiect m-a schimbat profund și, de ce nu, m-a 

determinat să mă gândesc la ce voi face în viitor...  

                                  

Ștefan-Cosmin CURCAN - clasa a XI-a D 

Coordonator: prof. dr. Dorel NISTOR 
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           Iubirea dulce - amară    
                                                  
În vuietul nopții 
Luna crăpase veghind din odaie 
Un glas suav, o dulce voce-l cheamă 
A sa iubită ce-l aștepta cu dor 
Un ultim suspin și un cântec trist, nemuritor: 
Iubire distrusă 
Și cioburi, cristale. 
Mi-ai smuls fericirea, 
Risipind iubirea... 
Un ultim suspin 
Într-un ultim minut 
Timpul se oprește  
Lacrimi amare îmi curg 
Orologiu vechi, oprește durerea! 
Căci timpul mi-a furat și sufletul... 
Și acum se revăd după ani și ani de singurătate, 
Luând-o în brațe, zicându-i că o iubește. 
Acum, de ziua primăverii, când natura risipeşte 
ceața 
Dragostea plutește aducându-le noroc 

Iar iubirea ce reînvie, devine al lor prooroc.                     Crina-Georgiana ANTAL -clasa a X-a B  

Coordonator: prof. Cipreana BÂCLEA 
 

            

Gânduri despre creație 
      Creația este răspunsul pe care-l putem da destinului, „terorii istoriei” – cum spune Mircea Eli-

ade. Din momentul în care se naște, singura certitudine a unui suflet este că o să moară. Destinul 

unei persoane variază în funcție de alegerile pe care le face, dar moartea este ceva sigur, în final nein-

fluențabilă și uneori neașteptată. 

      De mici suntem învățați că trebuie să trăim după anumite reguli, fie ale societății, fie ale naturii și să 

ne încadrăm în anumite tipare. Totuși, există oameni care nu au acceptat limitele și au decis să se abată 

de la reguli. Aceștia sunt creatorii. 

      Puterea fiecărui om este cuvântul. Scris, cântat sau vorbit, cuvântul are puterea să afecteze omul mai 

mult decât anumite gesturi. Oamenii care au realizat că au această putere, au reușit să sfideze moartea și 

să se strecoare în fiecare generație în ciuda trecerii timpului. Creatorul transmite gânduri și idei prin cre-

ația sa, astfel, acesta devine nemuritor. În ciuda schimbărilor din viitor, cuvintele sale au aceeași putere 

și afectează oamenii în același mod. 

      Fiecare om este unic, are o perspectivă diferită asupra lucrurilor și o imaginație ce variază în funcție 

de propriul trecut. Unicitatea unei creații o face să fie atât de specială și o ajută să trăiască de-a lungul 

timpului. Este datoria omului să o transmită mai departe pentru a nu muri niciodată. 

       Ceea ce creezi te reprezintă. Îți reprezintă sufletul, mintea și toată ființa. Aleg să trăiesc în spirit 

creator!                                                                                         

                                                                                                     Florina MUTICĂ - clasa a X-a H 

    Coordonator: prof. dr. Lăcrămioara SOLOMON 
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            Poate…… 
Am obosit şi-aştept cu sufletul oprit,  
La răscrucea conștiinței  
E seară..  
Săptămânile-ntregi  
Negre și grele, au obosit să fugă după mine  
Dar eu-s mai departe de ele puțin bulversată.  
Anii trec, timpul trece,  
Oamenii se schimbă  
Şi noi amintiri creează,  
Lăsând persoane ce odată dragi le-au fost  
Ușor, ușor să piară.  
Le lasă-n spate cu tot cu trecutul  
Şi uită… da, uită că ele există.  
Ei merg înainte fără să le pese  
Și spun mereu "Trăim prezentul"  
Dar cu trecutul cum rămâne?  
E ca o floare ce mereu înflorește  
Atunci când îți pierzi, copile, mama..  
Vreau să recuperăm timpul pierdut,  
Vreau să te simt în umbra mea,  
Hai să ne uitam spre stele  
Doar tu și eu, mămica mea,  
Poate ești printre ele… 

Diana CHENCIU - clasa a XI-a B, 
Coordonator: prof. dr. Mariana CRĂCIUN 

 
            

 

Prințul fără chip 

         De ce am fost nevoit să fac toate acestea? Să nu fiu cine vreau. Să copiez comporta-
mentul celorlalți doar pentru a nu fi respins. Să copiez stilul lor de a se îmbrăca, de a gândi, de a 
alege, de a cumpăra. Uneori stau și mă gândesc… că, dacă voi face ce îmi place mie, o să fiu as-
pru judecat. Mă deranjează să fiu judecat, respins de cei din jur. Încerc să mă gândesc că nu e im-
portant să fii plăcut de toată lumea, că trebuie să fii original. Dar nu pot.  

        Îmi doresc să mă comport așa cum vreau, dar îmi este frică de faptul că oamenii fie vor profita de 
mine, fie mă vor lua în râs. Că o să fiu catalogat drept ,,ciudat”, că nu o să am prieteni sau, mai bine 
spus, cunoștințe, fiindcă ei joacă doar un rol în fața ta și un altul complet opus față de ceilalți. Trebuie 
să fii maleabil ca o bucată de plastilină pentru ei, căci, altfel, te vor lovi cum pot ei mai tare. Nu se gân-
desc oare că eu nu vreau? Nu, nu se gândesc decât la ei, la scopurile lor meschine.  

         Am ales să mă ascund de față cu ceilalți, dar e dureros că nu pot să îmi dau masca jos și afară. 
Acum toți oamenii au o etichetă, dar nu și un chip. E dureros că ești caracterizat doar după o bucată de 
material și o etichetă, nu după suflet. Așa este acum, lumea a devenit anostă și pustie pentru cei care 
încă mai sunt în viață.                                                   

 Diana Elena IORDACHE - clasa a VII-a B 

Coordonator: prof. Cipriana BÂCLEA 
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Despre romanul gotic 

 Plasat pe nedrept la „periferia literaturii” şi puţin cunoscut de către 

elevi, romanul gotic îşi revendică dreptul în literatură prin noutatea adusă 

de tipologia personajelor, de morfologia spaţiului, de tematica abordată, 

prin efectul emoţional puternic transmis atât personajelor, cât şi cititorului. 

Goticul nu înseamnă o simplă întoarcere la modelele medievale, el repre-

zintă o sinteză a manierismului, a barocului şi a viziunii unui sublim ce pre-

vestea romantismul, e o tendinţă literară originală ce coagulează în substan-

ţa sa eforturile şi mentalităţile unor secole de-a rândul. 

 Deşi interpretat eronat ca un gen minor al prozei, mai ales datorită 

puţinelor scrieri cu adevărat originale, restul fiind nişte compilaţii menite 

însă a cultiva gustul pentru fantastic şi supranatural, la crearea romanului 

gotic a fost nevoie să conlucreze, în mod paradoxal, mai toate artele, genu-

rile literare şi disciplinele spiritului. Dimensiunea tragică şi ostentaţia privirii specifice barocului, expul-

zarea cimitirelor din centrul oraşelor (ce a condus la o poetizare şi o diabolizare a morţii), melancolia 

resimţită cel mai acut de către poeţii secolului al XVIII-lea, pitorescul imaginilor din tablourile lui 

Salvadore Rosa, Francisco Goya, Alessandro Magnasco, ale lui Piranesi şi ale lui Fuseli, declanşarea 

sentimentului istoric, toate sunt doar câteva cauze care vor determina apariţia acestui tip de roman.  

 Istoria literară nu a reţinut decât un număr redus de opere din frenezia creatoare a romancierilor 

care au contribuit la construcţia acestui gen romanesc, în ciuda prolificităţii şi a varietăţii sale. Romanul 

gotic îşi va face apariţia odată cu publicarea de către Horace Walpole a romanului Castelul din Otranto 

(1764), care va dezvolta resorturile principale de interes ale genului gotic: supranaturalul, misterul şi 

teroarea. Printre scriitorii reprezentativi ai romanului gotic amintim pe Clara Reeve (Bătrânul baron 

englez), William Beckford,(Vathec), Ann Radcliffe (Italianul), Matthew Gregory Lewis (Călugărul), 

Charles Robert Maturin (Melmoth Rătăcitorul). Romanul gotic îşi atinge celebritatea odată cu apariţia 

romanului Dracula (1897) al scriitorului irlandez Bram Stoker. 

 Caracteristicile majore ale romanului gotic sunt: un decor tip (peisaje sălbatice, mănăstiri în ruine, 

castele-închisori, ambianţa nocturnă, exotică, caracteristică unei ţări latine), o povestire transgresivă 

prin raportare la personaje de tip normativ, aflate într-o stare de ameninţare (Theodore al lui Walpole, 

Emily şi Adeline ale lui Radcliffe, Raymond a lui Lewis) şi eroi transgresori care ocupă locul central şi 

care întruchipează imaginea sceleratului sau a omului rău (Manfred, Schedoni, Montoni, Ambrosio. No-

utatea romanul gotic este o evidentă ruptură a sensibilităţii prin proliferarea terorii şi a răului 

 Romanul gotic este remarcabil nu numai prin originalitatea de care a dat dovadă, ci şi graţie influ-

enţelor pe care le-a determinat în urma incursiunii în universul terorii. Romancierii gotici au căutat nu 

numai o nouă formulă a scriiturii, ci au încercat să dea contur unei lumi invizibile, mai puţin materială 

şi mai mult ideală, să dea glas unor sentimente şi senzaţii noi, camuflate din pudoare, reticenţă sau con-

venţii în fiinţa umană de-a lungul secolelor. Acest gen particular de literatură îşi rezervă pe deplin drep-

tul de a rămâne în istoria literaturii universale atât prin noutatea tematicii şi a tipologiei sale, cât mai 

ales prin influenţa pe care o va aduce în evoluţia ulterioară a literaturii.  

 Acest gen literar a ajutat la instaurarea romanului istoric şi la introducerea ficţiunii în descrierea 

peisajului, a fixat definitiv, prin prezenţa unor fantome, spectre sau monştri, marginile supranaturalului 

şi ale miraculosului în operele romaneşti, a revigorat şi esenţializat pentru totdeauna categoria estetică a 

terorii. 

Prof. dr. Dorel NISTOR 
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             Despre COMPLEXUL BOVARIC  

                          în viziunea   elevilor mei... 

       Poate cea mai mare provocare pe care o înfrun-

tăm în viaţă este cunoaşterea de sine. Celebrul dic-

ton înscris pe frontispiciul ORACOLULUI DIN 

DELPHI  devine un îndemn care ne poate ghida în 

această călătorie în care purcedem parcă de nicăieri, 

neştiind unde vom ajunge… De altfel, orice aventu-

ră a cunoaşterii trebuie să înceapă cu o incursiune în  

lumea lăuntrică. Prilejul pentru această aventură in-

citantă l-a oferit studiul romanului. Pornind de la 

întrebarea De ce preferăm să citim romane?, după 

ce am apreciat răspunsurile lor, le-am oferit şi o altă perspectivă, printr-un citat al lui Nicolae Balotă, din 

prefaţa sa la Istoria romanului modern a lui Albérès: 

        Romanul îşi are izvorul într-o carenţă a fiinţei umane. Nu suntem îndeajuns… Un etern bovarism ne 

îndeamnă să fim altceva decât suntem, să înghiţim vieţi străine. O adevărată antropofagie spirituală stă la 

originea voluptăţii pe care ne-o procură participarea la viaţa romanescă. 

 Ce este, însă, bovarismul, care ne îndeamnă să fim altceva decât suntem?  Celebrul personaj al lui G.     

Flaubert, Madame Bovary, a inspirat o întreagă investigaţie psihanalitică. Astfel, Jules Gaultier demonstrea-

ză că fiecare dintre noi este atins, mai mult sau mai puţin, de acest complex bovaric, care are la bază conflic-

tul dintre   Eu, Sine şi  Supraeu,  cele trei faţete ale fiinţei noastre, în accepţia lui Freud.  

                  Eul reprezintă masca noastră socială, felul cum suntem văzuţi de ceilalţi.  

         Sinele este fondul nostru obscur de obsesii, temeri, porniri instinctive, tot ceea ce ascundem în 

adânc, străjuit de conştiinţa morală, ca să nu iasă la iveală... 

         Supraeul se constituie ca imagine ideală, încununată de virtuţi, felul în care ne dorim să fim vă-

zuţi de ceilalţi, chipul nostru himeric şi minunat... 

       Între aceste faţete al fiinţei noastre, apar inerente conflicte. Cu cât discrepanţa dintre ele e mai mare, cu 

atât se măreşte şi indicele bovaric. Dacă la un indice mic, complexul bovaric poate fi stimulator, la un indice 

mare,  poate declanşa  frustrare,  disperare, ducând chiar la sinucidere, ca în cazul faimoasei doamne       

Bovary, care nu suportă să vadă că a trăit cu o iluzie despre sine, destrămată brusc, iar conştiinţa eşecului 

devine de nesuportat. 

Le-am sugerat elevilor mei să scrie despre ei, sondând imaginea acestor trei faţete: sinele, eul, supraeul.  

 Să vedem rezultatele acestor investigaţii!                                                             

  

 Prof. dr. Victoria HUIBAN 
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  Pintilescu Mădălina, clasa a IX-a A 

    Rareori se întâmplă ca eu să-mi fac o idee rea despre felul în care sunt, deoarece sunt o fire realistă şi    

nu-mi place să-mi fac iluzii doar pentru a mă simți bine o perioadă de timp. Și spun o perioadă , căci există 

riscul de a ne ciocni de realitate într-un mod distructiv, atunci când trăim în sau într-o iluzie. Felul în care 

îmi văd eu sinele va fi întotdeauna diferit de felul în care alții îşi fac o impresie asupra mea şi felul în care aş 

vrea să fiu. De ce? Deoarece există fel de fel de persoane, idei, probleme, întâmplări, lucruri ce produc 

schimbări în felul de a gândi, în impresiile pe care le avem, dorinţe etc. 

 Eu, prin firea mea realistă, nu-mi impun nişte standarde înalte despre modul în care aş vrea sau ar tre-

bui să fiu, pentru a scăpa de inevitabila dezamăgire a neîmplinirii lor, însă, dacă cineva sesizează un aspect 

negativ la mine, iar eu consider că are dreptate, sunt dispusă să-mi modific acea trăsătură, în limita posibili-

tăţilor. Prin acest lucru, consider că lupta dintre eu şi supraeu nu este aşa de grea, atâta timp cât nu complic 

lucrurile. De asemenea, faptul că încerc să mă înconjor de oameni cât mai asemănători mie  face mai uşoară 

colaborarea dintre eu şi sine, iar opiniile oamenilor despre mine diferite într-o proporţionalitate destul de 

mare de ale mele nu le consider greşite, ci doar diferite, ceea ce ajută în bătălia dintre eu, sine şi supraeu. 

Încerc să merg pe ideea că, atât timp cât eu nu pot accepta orice şi pe oricine, nu am cum să mă aştept de la 

alte persoane să facă acest lucru.  

 Felul în care aş vrea eu să fiu este unul în care să-i pot face mândri pe părinţii mei şi, în acelaşi timp, 

şi pe mine, adică să fiu fericită, iar, ca să fiu fericită, trebuie să fiu împlinită cu felul în care sunt:  prin asta, 

eul, sinele şi supraeul sunt în armonie. 

Dinu Roxana Elisa Alena, clasa a X-a C 

       Bovarismul este capacitatea omului de a se concepe altul decât este. Fiinţa, care este un unu, pentru a 

se cunoaşte, trebuie să se dividă, să desprindă din ea însăşi un observator care să analizeze, ori, astfel, nu 

ar mai fi unu. La fel şi persoana: nu se poate cunoaşte integral pe sine, pentru că, odată divizată, este altce-

va decât luată ca întreg.  Suntem (ca indivizi şi societate) condamnaţi să fim bovarici, atâta timp cât nu ne 

putem cunoaşte integral pe noi înşine, societatea în care trăim, lumea în care existăm. Indicele bovaric este 

un grafic, având drept coordonate principale ceea ce suntem şi ceea ce ne dorim să fim.   

      Din punctul meu de vedere, pentru a ne menţine echilibrul lăuntric, cele două coordonate ar trebui să fie 

aproximativ egale. În cazul meu, aşa este: sunt aproximativ egale şi consider că aşa este cel mai bine, deoa-

rece,  dacă ar fi egale, nu aş mai avea motivaţie să merg mai departe şi să-mi depăşesc limitele ca orice fiin-

ţă dominată de hybris, doritoare de întrecerea de sine.  Dacă diferenţa dintre coordonate ar fi prea mare, cele 

două laturi interioare (eul şi supraeul) s-ar confrunta între ele şi, astfel, putem declanşa un conflict lăuntric 

puternic ce ar avea ca urmări depresii, izolări lăuntrice, dorinţa de singurătate.  

   Una dintre cele mai mari temeri ale mele este singurătatea! Dacă stau şi mă gândesc  că vreodată în viaţă 

aş rămâne fără cineva drag, să nu am chiar pe nimeni, să nu am cu cine mă sfătui sau să nu am cu cine să-mi 

alin durerile, consider că nu aş mai avea vreun rost pe acest pământ. Sunt obsedată de atenţia celor dragi şi 

nu numai, sunt mereu dornică de distracţie şi aventură şi sufletul meu atât de arzător de companie nu cred că 

ar rezista singur într-o lume aşa mare.  

       Consider că nu sunt singura ce are aceste temeri şi obsesii, deoarece nimeni nu îşi doreşte să fie singur 

pe lume, chiar dacă, uneori, mai simţim nevoia de singurătate... Un suflet rănit se vindecă cu atingerile altui 

suflet rănit. 

        EDUCAȚIE 
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Arvinte Ilinca, clasa a X-a C 

 

        Bovarismul este o formă 

de refuz al realităţii, care te îm-

pinge să te proiectezi în viaţa la 

care aspiri şi să ai despre tine 

impresia că eşti altcineva decât 

eşti în realitate. 

         Ca orice persoană din ju-

rul meu, sunt un om plin de te-

meri, frici, cuvinte nespuse şi 

lacrimi secate. Totul e doar la 

interior, căci, la suprafaţă, sunt un om liniştit, cam retras şi timid. Par inofensivă şi delicată, simplă şi uşor 

de înţeles, dar sunt o noutate zilnică chiar şi pentru mine. Sunt în căutarea mea de ani buni, iar în fiecare zi 

descopăr ceva nou la mine. Îmi spun mereu că sunt la vârsta adolescenţei şi de aceea am stări existenţiale 

permanente. Sunt un suflet sensibil care îşi doreşte să fie iubit pe deplin, necondiţionat. Cea mai mare teamă 

a mea este abandonarea, iar, de multe ori, abandonez ca să nu fiu părăsită. 

        Indicele meu bovaric este mediu. Nu pot să-l minimalizez, deoarece sunt lucruri pe care cei din jurul 

meu nu le ştiu. Puţini sunt oamenii care îmi ştiu sufletul de la un capăt la altul; aş spune că nu e nimeni. 

Sunt o fire introvertită, iar, dacă cel de lângă mine nu încearcă să-mi dezbrace sufletul, rămâne totul un vis 

mort în încercarea de a mă descoperi în celălalt. Sunt idealistă, dar realistă. Îmi place ca totul să fie clar şi 

cert. Conștientizez că sunt doar un călător printre paginile vieţii şi caut mereu să accept totul aşa cum e, 

deşi, în sufletul meu,  știu că pot schimba ceva în mine, în celălalt, în lume. 

         Cel mai greu îmi este să mă înţeleg, de aceea caut suflete care să o facă. Sunt rare, dar vitale pentru 

mine. Ambiţia este forţa care mă reprezintă; nu cedez niciodată dacă îmi doresc ceva cu adevărat. Când vine 

vorba de iubire, nu pot decât să confirm faptul că, dacă cineva îmi pătrunde în suflet, nu mi-l poate scoate 

nimeni. În momentul în care nu îmi este înţeleasă iubirea glacială, mă închid adânc în mine, urând incapaci-

tatea mea de a fi mai deschisă, dar şi neputinţa celuilalt de a mă iubi fără întrebări şi fără a mă judeca pentru 

ce sunt. Devin un sloi de gheaţă greu de topit şi încep încet să-mi pierd toată încrederea în mine. 

          Nu am o imagine ideală exactă despre mine, deşi ştiu că întotdeauna pot mai mult. Felul în care mă 

percep cei din jur nu mă afectează, ci doar mă derutează uneori. De mulţumit, oricum n-am reuşit să mulțu-

mesc pe toată lumea, aşa că nu îmi irosesc timpul încercând să fiu pe plac persoanelor care nu-mi merită 

atenția. 

        Deşi am multe defecte, urăsc să-mi fie reamintite şi criticate. Vreau să-mi fie vindecate prin iubirea şi 

căldura celor ce pretind că ţin la mine. Încrederea pe care mi-o acordă celălalt este unul dintre cele mai de 

preţ daruri. Sunt doar un om care trăiește pentru a iubi şi a fi iubit, în căutarea identităţii sufletului meu. 

 

Coordonator: profesor dr. Victoria HUIBAN  
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Destinul albastrului în simbolistica sufletului român 

 

       Încă din timpuri străvechi, oamenii au încercat să redea prin culori 

diverse semnificaţii ale universului. Astfel, obiectele au primit din partea 

oamenilor asocieri cromatice.  Puterea de simbolizare a culorilor cuprin-

de,  de asemenea, o arie foarte largă, întrucât culorile pot fi asociate di-

verselor stări şi sentimente. Albastrul este culoarea considerată cel mai adesea simbolul a tot ce este legat de 

spiritualitate. Albastrul a reprezentat pentru poporul român un reper în modul în care şi-a conceput existenţa 

şi raporturile cu sine si cu ceilalţi. În cultura română albastru a căpătat un înţeles aparte, devenind un simbol 

al serenităţii şi al spiritualităţii, un element de protecţie şi de aspiraţie.  

        În spaţiul Moldovei se întâlnesc şi astăzi case ţărăneşti vopsite în culoarea albastră (sineala), lucru de-

loc întâmplător, gândindu-ne la valorile pozitive asociate albastrului. Regăsit în ceruri şi în ape, albastrul 

simbolizează pentru ţăranul român eternitatea, dorinţa de întrepătrundere cu dumnezeirea. Fiinţa religioasă, 

ţăranul român nu putea concepe lumea care îl cuprindea fără culoarea cerului. De aceea, se întâlnesc adesea, 

troiţe şi  cruci a căror culoare dominantă este albastru.  

         Pentru poporul român albastrul este culoarea bolții cerești, este simbolul adevărului și al veșniciei lui 

Dumnezeu. Des întâlnit în frescele mănăstirilor (cele mai cunoscute fiind Voroneţ, Agapia), albastrul a re-

prezentat în mentalul colectiv romanesc o matrice spirituala căreia i se subsumează în mod obligatoriu umi-

linţa creştină şi devotamentul cucernic creştin.  Nu întâmplător, în acest spaţiu în care omul arhaic trăia de 

cele mai multe ori sub oblăduirea cerului albastru, edificiul cultural de o mare forţă expresivă din Nordul 

Moldovei, mănăstirea Voroneţ, stă sub semnul albastrului. Mănăstirea Voroneţ, inundata de feeria albastru-

lui, reflectă în definitiv aceasta dorinţa a ţăranului român de topire cu dumnezeirea, comunicarea adânca şi 

intimă  a omului simplu cu cerul. Şi, poate, ca o curiozitate, nenumărate case ţărăneşti în trecut erau decora-

te pe tavan cu imaginea cerului, cu stele, iar la răsărit ţăranul român îşi picta tavanul cu un soare, simbol al 

spiritualităţii absolute.  

          Pictura naivă româneasca  valorifica adesea vibraţiile sufleteşti ale  albastrului, subliniind   nevoie 

profundă a ţăranului de a regăsi un paradis pierdut, o dimensiune a spiritului care dă valoare şi autenticitate 

existenţei, o filozofie practică şi un mod de a conferi vieţii sensuri esenţiale. Astfel, ţăranul roman topeşte in 

universul său intim o  reprezentare mistico - panteistică a vieţii, ale cărei coordonate valorifică subtil şi pri-

mar tipare arhaice creştine şi mitologice. Costumele tradiţionale româneşti, obiectele de ceramică,  precum 

şi elementele textile care creează spaţiul intim al casei ţărăneşti sunt impregnate adeseori, şi in spaţii cultu-

rale româneşti diferite, de culoarea albastru. Nelipsit in decorul casei ţărăneşti,  albastrul prezent în costu-

mele populare şi în tapiţeria tradiţională  românească inspiră pe de o parte încredere, demnitate şi inteligen-

ţă, iar pe de altă parte denotă purificare, putere,  pace, seninătate, spiritualitate şi infinitate. De asemenea, în 

cântecele şi basmele populare româneşti se regăsesc numeroşi termeni ce se circumscriu culorii albastre. 

Nostalgie a infinitului sau simbol al absolutului, al dumnezeirii, albastrul simbolizează în concepţie tradițio-

nală năzuinţa eterna a omului de a-si depăşi condiţia,  spiritualitatea umană aflată la limita superioară. M. 

Eminescu a revelat in Floarea albastra, în Călin (file din poveste) sau în Sărmanul Dionis farmecul, mis-

terul si frumusețea  albastrului, prezent atât de intens în tezaurele culturale româneşti, în spaţiul spiritual 

românesc care interferează simbolic cu alte comori ale spiritualităţii europene. 

                           

Prof. dr. Dorel NISTOR 
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    România și aliații ei,  Anglia și Franța,                               

în Primul Război Mondial 

                După atacarea Serbiei și declanșarea Primului Război 

Mondial, țările Antantei (Franța, Anglia, Rusia) au cerut României 

să intre în război de partea lor, în schimbul recunoașterii drepturilor 

asupra  teritoriilor românești aflate sub ocupația austro-ungară.  În același timp, împăratul Wilhelm al II-lea 

a solicitat regelui României, Carol I, să respecte tratatul cu Austro - Ungaria semnat în 1883, care prevedea 

că dacă unul dintre aliați este atacat, ceilalți au datoria să-l sprijine necondiționat.  Deși au avut o decizie 

greu de luat, politicienii români au optat în prima fază pentru neutralitate, după care s-au aliat cu forțele An-

tantei.  Alegerea a fost determinată și de bunele relații politice, dar mai ales economice cu Anglia și Franța. 

Nu este lipsit de importanță că, Maria regina României, era rudă de sânge cu regele George al Marii Britanii 

și nu de puține ori, în corespondența cu vărul ei, suverana a făcut adevărate pledoarii în favoarea drepturilor 

teritoriale românești.  Pe de altă parte, regina Maria iubea Anglia la nebunie și nu o singură dată a afirmat că 

ar muri de durere dacă România ar intra în război împotriva Angliei. Potrivit convingerii suveranei, expri-

mată chiar într-o întâlnire cu Czernin, ministrul Austro-Ungariei” a  Angliei e întotdeauna ultima bătălie”. 

În 1916, guvernul britanic a trimis în România ca atașat militar pe colonelul Thompson și apoi pe Sir Samu-

el Hoare. Acesta din urmă a constatat neîncrederea românilor  și suspiciunea față de Rusia și a încurajat gu-

vernul român să nu cedeze în privința cererilor teritoriale, cu asigurarea că va dispune de protecția și spriji-

nul Marii Britanii.  

          În condițiile declanșării ofensivei germane de la Verdun, era nevoie de o diversiune care să dezamor-

seze frontul din vest și pentru a aduce România de partea Antantei, cât mai repede cu putință, Franța  a făcut 

intervenții către Rusia, pentru a fi de acord cu pretențiile teritoriale ale românilor. ”Concursul românesc ar fi 

în acest moment foarte important, ar putea rupe definitiv echilibrul în favoarea noastră”, scria,  la 5 august 

1916, președintele francez Poincare, țarului Nicolae al Rusiei.      

           Din punct de vedere economic, relațiile dintre România, Franța și Anglia datau din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, când capitalurile străine au pătruns masiv în economia românească.  Cel mai mare in-

teres a fost manifestat pentru exploatările de țiței, România fiind renumită pentru resursele sale petroliere. În 

jurul anului 1913, capitalul englez investit în exploatările petroliere era de 23, 64%, supremația fiind deținu-

tă de capitalul german cu 27,35%. În august 1916, ieșirea României din neutralitate a provocat un șoc eco-

nomiei germane, căci ea pierdea ”resursele vitale și petrolul românesc”, economia românească fiind unul 

dintre principalii furnizori ai Reich-ului de cereale și produse petroliere.  ”Ca să putem trăi, trebuie să învin-

gem România”, a consemnat în jurnalul său generalul Ludendorff.    
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Postul Sfintelor Paști  

            

 Postul Sfintelor Paști înce-

pe anul acesta pe 27 februarie. El 

are loc înaintea Învierii Mântui-

torului nostru Iisus Hristos și este 

cel mai lung și mai aspru dintre 

toate cele patru posturi de durată 

ale Bisericii Ortodoxe. Postul 

Paștelui este numit și Postul Ma-

re. 

 În urma Sinodului Ecume-

nic de la Niceea din anul 325, 

Biserica de Răsărit a stabilit ca 

durata postului să fie de șapte săptămâni, durată care a rămas valabilă până în zilele noastre. Ținând sea-

ma că el amintește si de postul celor patruzeci de zile ținute de Hristos înainte de începerea activității 

Sale mesianice, a primit și numele de Păresimi. 

Postul Mare este perioada de pregătire pentru Sfintele Paști, fiind asemănat adesea cu o călătorie duhov-

nicească către Săptămâna Patimilor și Înviere. Nu Dumnezeu are nevoie de postul nostru, ci noi avem 

nevoie de el pentru a ne vindeca sufletul și trupul de neputințe și boli. Noi ducem o luptă cu noi înșine. 

 Postul este premergător întâlnirii cu Dumnezeu sau a unei descoperiri. El trebuie înțeles în toată 

noblețea lui, pentru că el este manifestarea supremă a libertății umane. “A mânca - scrie Sf. Efrem Sirul 

– ține de legile firii, dar a posti ține de libertate. ”Postul este abținerea nu doar de la mâncăruri, ci și de 

la toate plăcerile trupești. “ Orice lucrare care nu se face dintr-o desăvârșită libertate - spunea părintele 

Sofronie Saharov - nu poate avea valoare veșnică.” Ne angajăm pe un drum al Crucii noastre personale 

care converge, de fapt, spre o înviere personală în unire cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos Care a păti-

mit din dragoste pentru mântuirea noastră. 

 Creștinii trebuie să se înalțe sufletește prin rugăciune alături de fapte bune. Părintele Sofian spu-

nea că rugăciunea și milostenia sunt cele două aripi ale postului. Postul Mare este o perioadă de bucurie 

și nu de întristare, fiindcă ne întoarcem 

cu adevărat la viață. Este o perioadă de 

nevoințe, de sfințenie, o perioadă de cău-

tare a lui Dumnezeu. 

 Să ne ajute Dumnezeu să ne înfrâ-

năm nu doar de la lăcomia după plăcerile 

trupești, ci și de la mânie, invidie etc., ca 

să putem lumina întreaga ființă. Să ne 

iubim unii pe alții și să ne bucurăm pe 

deplin de Darurile Învierii Domnului. 

                       

Prof. Anca DAVID 

                      SPIRITUALITATE 
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               10 pași spre succes 
 

 Succesul e o noţiune pe care o auzim din ce în ce mai 

des şi aproape peste tot. Lumea se aşteaptă să fii un bărbat/o 

femeie de succes, să ai o carieră de succes, să duci o viaţă de 

succes şi tot aşa. Dar ce este, de fapt, succesul? Iată 10 lu-

cruri care, cred eu, definesc această noţiune ambiguă şi care 

te fac să ai succes în adevăratul sens al cuvântului: 

Nu te da bătut! 

Nicio sarcină pe care o ai nu o vei putea duce la bun sfârşit dacă te poticneşti la fiecare dificultate mi-

noră. Încearcă, chiar dacă dai greş şi vei ajunge garantat la un rezultat care să te mulţumească. 

Iubeşte ceea ce faci! 

Dacă nu faci un lucru cu iubire şi nu pui suflet, mai bine nu-l faci deloc. Pentru că ori va ieşi ceva de 

calitate îndoielnică, ori vei avea un rezultat care cu siguranţă va fi departe de noţiunea de succes. 

Când porneşti pe un drum, asigură-te că ai oamenii dragi alături! 

Ei ne dau toată forţa, de la ei vine puterea de a ţine capul sus şi de privi întotdeauna înainte. O viaţă 

de succes se bazează, fără doar şi poate, pe iubirea celor dragi. 

Ia o pauză din când în când! 

Acordă-ţi timp să respiri, să te deconectezi de la sarcinile zilnice, să te relaxezi. E foarte important să 

fii odihnit atunci când lucrezi, în caz contrar, creierul nu va funcţiona optim, iar rezultatele muncii 

cu siguranţă nu te vor mulţumi. 

Ia o pauză, dar când revii, dă tot ce ai mai bun! 

Fără muncă, nu vei ajunge nicăieri. “E brăţară de aur”, aşa cum spuneau bunicii şi te conduce garantat 

spre succesul mult dorit. Unde mai pui că munca nu omoară pe nimeni şi orice efort va fi răsplătit 

cândva. 

Fii creativ! 

Încearcă să realizezi ceva izvorât din propria inspiraţie, ceva original, unicat. Nu numai că vei fi apre-

ciat, dar vei avea şi mulţumirea de a-ţi fi cultivat talentul. 

Alege-ţi un model! 

Cunoşti pe cineva care are un succes fulminant? Întreabă-l cum a procedat şi fă şi tu la fel, însă după 

propriile metode. Atenţie: un model, nu pe cineva pe care să-l copiezi! 

Citeşte! 

Probabil ştii deja că cine are carte, are parte. Lectura te ajută să evoluezi pe plan intelectual, iar o ast-

fel de evoluţie te conduce pe drumul spre succes. 

Nu privi niciodată în urmă! 

Trecutul e trecut. Trăieşte la intensitate maximă prezentul, cu bune şi cu rele şi fă-ţi planuri de viitor. 

Oamenii de succes nu se lasă niciodată intimidaţi de experienţele neplăcute sau de încercările eşu-

ate. 

Şi cel mai important: nu-ţi fie frică! 

Frica omoară visele şi este cel mai puternic duşman al succesului. Nu te teme să cazi, să eşuezi, nu te 

teme de dezamăgiri, deziluzii şi pierderi! Adevăraţii războinici îşi poartă cu mândrie cicatricile. 

Acesta este, în opinia mea, succesul. Să fii tu însuţi, să te cultivi, să investeşti în tine şi să nu te dai 

bătut niciodată! Chiar dacă ai căzut, mergi în genunchi. Dacă nici aşa nu poţi, târăşte-te! Orice, numai să 

mergi înainte pe drumul spre succes. 

Raluca FILIP - clasa a X-a A 

                                                                                               Coordonator: prof. Ozana ALEXA 
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       Singurătatea fără iubire 
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Este greu să privești într-o oglindă, 

  Și să nu înțelegi cine ești. 

Fiorul cel de nedescris să te atingă, 

Și să-ți ofere un dulce, efemer vis. 

Aș vrea doar să iubesc pe cineva, 

Care să mă-nțeleagă și să-mi mângâie inima.  

Să nu mai simt acel sinistru abis, 

Să-nchid ochii și să fiu cuprins de necuprins. 

Zilele trec fără sens, iar noaptea vine... 

Sufletul meu e vraiște cu gândul la tine. 

Singurătatea mă cuprinde cu sfera-i-ntunecată. 

Mă-nvăluie în tristețe și mă văd moartă. 

Viața-și continuă cursul, dar eu... 

Sunt doar o dulce ființă efemeră. 

Ce singură voi fi mereu.  

Și sunt goală, pustiită, la fel ca altădată, 

Iubirea a trecut, n-oi prinde-o niciodată! 


