
 

 

            Ionuț pentru 
unii, Johnny pentru 
majoritatea. 

 4 calificări la Olim-
piada Națională de 
Fizică (2013-2016) 

 3 la O N Informati-
că (2014-2016) 

 1 la O N Științe 
Juniori (2015) 

 1 la O N Matemati-
că (2016) 

 1 la O N Astrono-
mie și Astrofizică 
Seniori (2016)  

 În doar patru 
ani. Plus alte participări 
la concursuri naționale 
puternice, de fizică, 
fizică-matematică, in-
formatică, informatică-
matematică. Cu multe 
premii, cele mai valo-
roase fiind obținute la 
O N Fizică, locul I în 

2014 (clasa a VII-a) și 
III în 2015.Cam acesta 
este palmaresul școlar a 
lui Ionuț Savu. 

 Cum a fost po-
sibil? Aici trebuie să-i 
dau dreptate domnului 
profesor Nicolaescu, 
care-mi spunea că me-
ritul este al Creatorului. 
Într-adevăr, Ionuț a fost 
înzestrat cu o inteligen-
ță mult peste medie. 
Inteligență cultivată de 
dorința de a cunoaște și 
înțelege, de o puternică 
ambiție de a câștiga și 
valorificate prin muncă, 
foarte multă muncă. 

 De asemenea, 
ar mai fi un ingredient, 
conștientizarea propriei 
valori și încrederea in 
sine.  

 Saltul a fost 
făcut in clasa a șaptea, 
când înaintea concursu-

lui 'Evrika' (poate mai 
puternic decât olimpia-
da) i-am spus că ar tre-
bui să se claseze în pri-
mii cinci. S-a clasat 
însă pe locul șapte, ga-
fând la una dintre pro-
bleme, dar a realizat că 
poate fi mai sus. Și-a 
propus să fie primul și 
a reușit peste două săp-
tămâni la faza națională 
a olimpiadei de fizică. 
(…) 

(Articolul poate fi găsit 
integral la pagina 16) 

 

Prof. Gabriel  
Chișulescu,   

Sorinel Dumitrescu  
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        Anul şcolar 2015- 2016 a adus 
în comunitatea SNAC din liceul 
nostru (ba chiar din oraşul nostru, 
aş putea spune fără să greşesc!) un 
concept nou: târgul caritabil. Totul 
a început cu un parteneriat între 
colegiul nostru şi primăria oraşului 
Moreni. Dar mai apoi, elevi, părinţi, 
profesori şi foarte mulţi morenari au 
aderat rapid la această formă de 
voluntariat, care presupune o activi-
tate complexă: donarea unor obiecte 
variate şi utile, în bună stare, orga-
nizarea unor standuri în parcul cen-
tral al oraşului, promovarea activi-
tăţii, vânzarea acestor produse şi 
colectarea banilor donaţi şi nu în 
ultimul rând recrutarea beneficiari-
lor acestui târg, elevi cu rezultate 
foarte bune la învăţătură, care să 

provină din familii/ medii defavori-
zate sau care să aibă nevoie de spri-
jin material pentru tratarea anumitor 
afecţiuni medicale grave.  

         Fatul că suntem deja la a doua 
ediţie confirmă că voluntarii noştri 
sunt receptivi la acest gen de activi-
tăţi, că au puterea de a face bine şi 
mai ales că din puţin se poate aduna 
mult. Este destul de greu de crezut 
că din vânzarea unor obiecte pentru 
sume de 1 leu, 2 lei, 5 lei ... s-a pu-
tut strânge de-a lungul a patru zile 
( 29 februarie – 3 martie) suma de 
1893 ron! Dar este adevărat: ne-au 
sprijinit aproape 100 de voluntari, 
elevi, profesori, părinţi de la toate 
şcolile generale din oraşul Moreni – 
Şcoala nr 1 (clasa a III-a, dna în-

văţător Mihăilescu Beatrice), Şcoa-
la nr 4 ( clasa a II-a, dna învăţător 
Bulăreanu Rodica şi clasa a IV-a, 
dna învăţător Dobre Rodica) şi 
Şcoala nr. 3 ( coordonator, prof. 

Niţă Ani). Iar bucuria de experi-
menta o zi în care să faci bine a fost 
răsplata noastră, a voluntarilor.  

       Se spune că “nu poţi lăsa urme 
în nisip atâta timp cât stai 
jos” (Nelson Rockefeller) şi de ace-
ea viitorul aparţine întotdeauna ce-
lor care înţeleg că stă în putinţa lor 
să facă lucrurile să se mişte. Efortu-
rile voluntarilor SNAC au fost răs-
plătite la final, odată cu zâmbetele 
şi bucuria beneficiarilor noştri: 7 
elevi de la şcolile din Moreni – 
Şcoala nr. 1, Şcoala nr. 2 Schela 
Mare, Şcoala nr. 3, Şcoala nr. 4 şi 
Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”, 
care au primit cadouri în valoare de 
300 ron fiecare.  

       Şi pentru că beneficiarii sunt de 
regulă doar „vârful aisbergului”, şi 
anume „partea văzută”, scopul în 
sine al unui astfel de proiect de vo-
luntariat, ceea ce se află „în culise-
le” activităţii ascunde, de fapt, cele 
mai mari beneficii. Un număr foarte 
mare de copii cu vârste cuprinse 
între 8 şi 18 ani au experimentat ce 
înseamnă să fii voluntar. Este o ex-
perienţă nepreţuită, care ţine de 

educaţia nonformală şi pe care nu ai 
cum să o resetezi imediat din me-
morie, cum faci de regulă cu lecţiile 
pe care le-ai „tocit” pentru lucrarea 
de a doua zi la nu ştiu care materie. 

Copiii au învăţat din mers ce trebu-
ie să facă, cum să se comporte, cum 
să le vorbească oamenilor despre 
ceea ce fac ei, despre scopurile acti-
vităţii, au învăţat ce responsabilităţi 
implică gestionarea cutiei sigilate 
cu bani, a listelor cu donatori şi mai 
ales cum se negociază preţurile în 
favoarea scopului caritabil al activi-
tăţii. Au fost uimiţi, de pildă, când 
cineva le-a cumpărat două jucării şi 
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apoi le-a donat din nou pentru a 
putea fi revândute! Ori atunci când 

altcineva s-a arătat interesat să cum-
pere pentru copilul său... culegerile 
de matematică, întrebând şi despre 
cele de limba română! Am asistat 
eu însămi la o scenă în care un ano-
nim i-a luat uşor peste picior, între-
bându-i pe ei cine îi plăteşte pentru 
că sacrificiul lor... Copiii au fost 
foarte revoltaţi, spunându-mi: 
„Doamna, ăsta n-a-nţeles nimic din 
ce facem noi aici!” Se aflau acolo 
doar de câteva ore, dar deja învăța-
seră că “voluntarii nu sunt plătiţi 
NU pentru că nu au nicio valoare, 

ci pentru că sunt de ne-
preţuit.” (Sherry Anderson)  

prof. Monica Zamfir,           
coordonator local SNAC  
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Anul acesta, pentru prima 
oară, noi, C.N “Ion Luca Caragia-
le”,  am devenit parteneri într-un 
proiect „Expoziții de artă vizuală în 
spații neconvenționale” , prilej cu 
care am găzduit expoziția” Ofrande 
spiritului viu” , în cadrul CDI-ului 
colegiului nostru. 

 Proiectul este conceput în 
sprijinul apropierii publicului, ele-
vilor, de creația artistică actuală, 
inițiatoarea proiectului, d-na psiho-
log și totodată artist plastic , Florina 
Marin, dorindu-și totodată să aducă 
un suflu nou în viața cotidiană a 
orașului. 

 Astfel, în data de 22 martie 
2016 a avut loc deschiderea acestui 
vernisaj, unde au participat membrii 
Uniunii Artiștilor Plastici din Mo-
reni, invitați, iubitori de frumos, 
precum și d-l primar Constantin 
Dinu.  

 În CDI sunt expuse lucrări 
reprezentative de pictură, grafică, 

icoane, artă decorativă, sculptură, la 
deschidere fiind prezenți elevi, pro-
fesori , foști profesori.  

 Ne vom bucura de expozi-
ție în perioada 22 martie-22 aprilie 
2016. 

 Mulțumim inițiatoarei aces-
tui proiect, precum și artiștilor plas-
tici din orașul nostru. 

 

Dir. Adj. Prof. Alexandra        
Marinescu  
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        Toată lumea aşteaptă cu bucu-
rie primăvara. Dar când, dintr-un 
motiv sau altul, eşti nevoit să îţi 
petreci începutul de martie în spi-
tal ..., atunci noi, voluntarii SNAC, 
suntem pregătiţi să îţi facem o mică 
bucurie! Ne pregătim, ca în fiecare 
an, din timp şi ne folosim de talen-
tele şi abilităţile noastre practice 
pentru a confecţiona mărţişoare şi 
felicitări în care să aşternem urări 
frumoase alături de o bucăţică din 
sufletul nostru. Şi, tot ca de fiecare 
dată, foarte mulţi copii vor să parti-
cipe la această activitate de volunta-
riat.  

      La faţa locului găsim de data 
aceasta secţiile spitalului în caranti-

nă. Suntem opriţi la intrare de către 
gardienii care îşi fac datoria: Nu 
avem voie înăuntru! Nu putem de-
loc negocia, iar la secţia pediatrie 
înmânăm micile daruri colorate în 
sala de triaj doamnei doctor Ionescu
-Sabău Mihaela, care ne este de 
multă vreme „complice” pentru ac-
tivităţile noastre caritabile. Le va 
oferi dumneaei mămicilor şi 
fetiţelor din secţie. 

     Însă atât în spitalul municipal, 
cât şi în secţia de obstetrică suntem 
invitaţi (o parte dintre noi) înăuntru 
cu acelaşi răspuns: Astăzi este to-
tuşi 8 Martie! Avem nevoie şi de 
terapie pentru suflet..., adăugăm 
noi, grăbindu-ne să oferim bucurie. 

Ne entuziasmează să constatăm că 
problemele de sănătate nu se mai 
tratează doar cu medicamente, ci şi 
cu zâmbete şi o stare psihică mai 
optimistă. De fapt, cadrele medica-
le, doctori şi asistente, mărturisesc 
sincer că ... ne cam aşteptau. Sun-
tem deja de trei ani împreună în 

anumite perioade din an şi a deve-
nit, cu bucurie spun asta, deja o tra-
diţie. Dar tocmai de aceea îmi do-
resc pentru anul viitor să mai urcăm 
o treaptă în experienţa voluntariatu-
lui şi să dezvoltăm un nou program 
de terapie prin zâmbete, aşa cum 
există în multe alte spitale europe-
ne, unde practica voluntariatului 
reprezintă o componentă esenţială a 
terapiei de vindecare.  

     Şi chiar dacă acesta este acum 
doar un vis, o dorinţă, ea arată că 
voluntariatul este un organsm viu, 
care, odată ce a luat fiinţă, creşte şi 
se dezvoltă de la sine, hrănindu-se 
din nevoia oamenilor de a face bine. 
Şi chiar mai mult, tentaţia de a adu-
ce bucurie îi face pe oameni să trea-
că chiar şi peste 
rigorile regulilor 
impuse de conside-
rente raţionale.  

     Aceste lucruri 
mi-au fost confir-
mate şi de cele câte-
va pagini ale roma-
nului lui Eric-
Emmanuel Schmitt, 
Oscar şi Tanti Roz. 
Un roman cutremu-
rător despre impor-
tanţa covârşitoare a 
terapiei sufleteşti pe 
care fiecare dintre 
noi, oamenii, sufe-
rinzi de cine ştie ce dezechilibre 
fizice şi mentale, avem o nemaipo-

menită nevoie.  

     Pe scurt, Oscar este un băieţel de 
zece ani care trăieşte într-un spital. 
Are leucemie şi tocmai a făcut un 
transplant de măduvă nereuşit. Intu-
ieşte că va muri, iar războiul lui 
împotriva tuturor izbucneşte ino-
cent, pătimaş şi deznădăjduit. Sin-
gura care îi intră în voie este Tanti 
Roz, o infirmieră bătrână care face 
voluntariat în spital ocupându-se 
chiar de terapia sufletească a paci-
enţilor. Experienţa ei o ajută să năs-
cocească poveşti incredibile, mo-
derne, adevărate pastile pentu psihi-
cul fragilului pacient. Ea devoalea-
ză în roman un mare adevăr, anume 
că nici binele, nici răul nu sunt ab-
solute şi nimic nu e aşa cum pare la 
prima vedere. Această Tanti Roz îi 
dă copilului ideea să trăiască fiecare 
din cele 12 zile pe care micuţul le 
mai are la ispoziţie ca şi cum ar fi 

zece ani şi-l învaţă să îi scrie episto-
le lui Dumnezeu ca să se simtă mai 
puţin singur. Cu Tanti Roz pe post 
de ghid într-o viaţă trăită fast-

forward, Oscar parcurge, printre 
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râsete şi lacrimi, itinerarul emoţio-
nant al tuturor vârstelor şi experi-
enţelor umane pe care le umple şi le 
îmbogăţeşte cu propria imaginaţie. 
Astfel, băieţelul ajunge să trăiască 
adolescenţa alături de prieteni, să se 
îndrăgostească la tinereţe, să se că-

sătorească la maturitate cu prima 
iubire, să o piardă apoi şi, în cele 
din urmă, să regăsească dragostea la 
apusul unei vieţi ca o lumânare care 
arde la ambele capete.  

        Îmi vor rămâne pentru totdeau-
na vii în minte cuvintele acestui 
băieţel care înţelege în final (când 
îmlineşte o sută de ani!) sensul 
acestei firave existenţe:    

     „Dragă Doamne-Doamne,  

azi împlinesc o sută de ani. Ca 

Tanti Roz. Dorm mult dar mă simt 
bine. Am încercat să le explic pă-
rinţilor mei ce-i viaţa, un cadou 
foarte tare. La început, supraesti-

măm cadoul ăsta: credem c-am pri-
mit viaţa veşnică. După aceea îl 
subestimăm, ni 
se pare urât, 
prea scurt, 
mai c-am fi 
gata să-l arun-
căm. În sfârşit, 
ne dăm seama 
că de fapt n-
am primit-o 
cadou, ci doar 
cu împrumut. 
Şi atunci în-
cercăm s-o 
merităm. (...)” 

      Nu ştiu 
dacă acesta 
este pur şi 
simplu încă un 
roman cu un copil (asemeni Micului 
Prinţ) destinat adultului din fieca-
re dintre noi sau poate mult mai 
mult decât atât. Am sentimentul că 
fiecare dintre noi este Oscar, copilul 
nepregătit să înfrunte realitatea. 
Acest roman ne dovedeşte clar că 
niciodată nu putem singuri. Avem 
nevoie vitală, mai ales în unele mo-
mente ale existenţei noastre, de o 
Tanti Roz, mentorul intransigent 
care să ne înveţe cum să dăm valoa-
re propriei vieţi. Fiindcă nu cantita-
tea, ci calitatea a ceea ce trăim, 
simţim, reali-
zăm contează 
cu adevărat! 
Iar alături de 
alte câteva 
lucruri, volun-
tariatul este cu 
certitudine un 
gest care dă 
calitate vieţii. 
Vieţii altora şi 
vieţii tale deo-
potrivă. Cam 
aşa s-ar tradu-
ce în acest 
context expre-
sia să vezi 
viaţa în Roz! 

prof. Monica Zamfir  
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 Prima noastră lecţie demon-
strativă de dirigenţie a avut ca temă 
toleranţa. „Invitaţia la toleranţă”.  

         Într-o lume apatică, bombar-
dată de pseudovalori, plină de anti-

modele, o nouă generaţie răsare 
precum colţul verde al grâului pus 
cu dragoste la încolţit în noaptea 
Sfântului Andrei... Generaţia 2015-
2019.  

         Deşi anul către care se în-

dreaptă această generaţie, 2019, îmi 
sună, mie una cel puţin, destul de 
futurist, am acceptat cu drag să le 
fiu căpitan de vas micuţilor de clasa 
a V-a, cărora le-am urat în septem-
brie 2015: „Bun venit la bord!” Am 
traversat de atunci ţinuturi frumoa-
se, momente memorabile, dar, ca în 
orice călătorie pe mare, am găsit şi 
zone înnorate cu mici furtuni inevi-
tabile. Aşa că am decis să oficiali-
zăm momentul în care aveam să 

descoperim câteva dintre comorile 

de pe insula pierdută: respectul, 
altruismul, bunătatea, toleranţa. 

        Alături de mulţi invitaţi dragi 
nouă, profesori şi directori ai căpi-
tăniei acestei instituţii, am dezbătut 

tema cum ne-am 
priceput noi mai bi-
ne: am aşezat în co-
pacul toleranţei flori 
colorate şi frunze 
fragede şi verzi 
(respect, îngăduinţă, 
empatie, răbdare...) 
sub copac am depus 
frunzele veştejite 
(egoism, răutate, 
impulsivitate...) şi 
am ajuns la câteva 
concluzii importante.  

       Apoi am pornit la vânătoare de 
comori, căutându-ne partenerii cu 
care să formăm definiţia corectă a 
toleranţei. A fost amuzant şi în ace-
laşi timp serios, căci cu copiii nu-i 
de glumit când se joacă, fiindcă pun 
aici tot sufletul lor pătimaş şi dornic 
să experimenteze!  

       În sfârşit, după ce fiecare vână-
tor şi-a găsit comoara, ne-am aşezat 
mulţumiţi la locurile noastre pentru 
studiul de caz. Echipele de mateloţi 
au primit scurte fişe de observaţie 
cu poveşti în care, copii ca ei pu-
teau avea în anumite situaţii com-
portamente reprobabile, căutând să 

înţelegem de ce se comportau astfel 
şi cât de toleranţi puteam noi să fim 
în faţa unor asemenea situaţii. Am 
descoperit astfel şi eu cât de maturi 
în gândire sunt cei mici, cât de sin-
ceri şi corecţi pot fi în astfel de si-
tuaţii şi cu câtă responsabilitate gă-
sesc soluţii şi le explică. Alături de 
ei m-am întors şi eu în propria-mi 
copilărie, reuşind astfel să înceti-
nesc trecerea timpului şi să mă re-
descopăr. 

       Şi pentru că orice lucru frumos 
are şi un sfârşit (am înţeles asta din 
confesiunea Gabrielei, care mi-a 
şoptit către final: „Doamna, a fost 
cea mai frumoasă lecţie din viaţa 

mea!”), ceea ce am mărtuisit noi în 
aceste 50 de minute de sinceritate 
trebuia neapărat pecetluit cu cercul 
încrederii. Aşa că, de la mic la ma-
re ne-am prins de mâini şi am for-
mat un frumos lanţ de suflete vese-
le, mărturisind ce anume ne-a rămas 
în inimă şi în minte în urma acestei 
experienţe. Am auzit în aceste ulti-
me minute ale lecţiei gânduri fru-
moase, concluzii valoroase, sfaturi 
utile şi, mai ales, dorinţa de a pro-
gresa spre noi ţărmuri cu comori. 

      Aşa încât, în final am relansat 
corabia clasei a V-a, promoţia 2015
-2019 la apă cu acelaşi îndemn ca şi 
până acum: „Toate pânzele sus!” 

                                                                                       

prof. dirig. Monica Zamfir 
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 Sfârșitul de semestru este 
întotdeauna prilej de bucurie, atât 
pentru elevi, cât și pentru profesori. 
Bine, copiii mai primesc uneori te-
me de vacanta, iar adulții au de în-
tocmit tot felul de situații, însă gân-
dul la o săptămâna fără ceasul care 
sună dimineața, cu activități după 

bunul plac și de libertate neîngrădi-
ta de rigoarea școlii îi animă și pe 
unii și pe alții, așa încât ultimele ore 
de curs petrecute împreuna sunt 
minunate și se desfășoară într-o 
înțelegere desăvârșita. 
 Pentru a ieși totuși puțin din 
rutina de zi cu zi, dar și pentru a 

conștientiza faptul că școală nu ofe-
ră doar informații, ci și deprinderi 
utile în viața reala, explorând talen-
tele care pot exista în stare latenta 
in învățăceii noștri, unii dintre pro-
fesori aleg să facă și ore “altfel”. 
 Marți am avut norocul de a 
petrece împreună cu piticii de la a V
-a doua ore minunate la biblioteca 
orașului văzând filmul “O zi in pan-
tofii altcuiva” care, spera doamna 
diriginta, să-i binedispună pe cei 
mici, dar sa-i și pună pe gânduri pe 
aceștia. Încântați și cu chipurile lu-
minate, copiii parcurgeau drumul 
înapoi spre școala schimbați, tran-
sformați de o experiență peste care 
in mod obișnuit trec fără sa rămână 
cu nimic sau cu prea puțin, dar care 
acum fusese transpusa de dna Zam-
fir, în mod discret, dar totuși efici-

ent, într-un context educativ. Nu 
este nevoie sa adaug ca eu eram cea 
mai incantata dintre toți, mi se îngă-
duise ca, la rândul meu, sa trăiesc 
doua ore “in their shoes”, să văd 
filmul cu ochii copilului de 10-11-
12 ani, cu suflet cald și fără cunoș-
tința de marile răutăți care exista. 

Sosiți la școală și 
de parcă nu fusese 
de ajuns, Monica 
mă întreabă: “Dar 
mâine ce program 
ai? Nu vii cu noi?”. 
“Ei, asta-i prea de 
tot!”, gândeam. 
“Unde o mai fi 
vrând sa merg?”. 
Capricioasa cum 
sunt, și cu puțin 
tupeu de moment, 
întreb: “Da’ unde 

mergeți? Ce faceți?”. Neclintita in 
calmul ei, Monica îmi explica se-
nin: “Cum? Nu știi? Eu și Rodica 
(Răcășanu) facem un atelier de cre-
ație la biblioteca orășenească îm-
preuna cu Alexandra Pîrîianu. Lu-
am câțiva copii și facem mărțișoare. 
Vii?”. Ce era sa zic? “Vin!” Deși nu 
aveam nici cea mai vagă idee cine 
este Alexandra, iar in privința talen-
tului meu în ale creației aveam mari 
îndoieli. Dar fie, și Picasso a înce-
put de undeva, nu? 
 Așa că miercuri la ora 9 
eram la biblioteca pe care o știm cu 
toții, înarmați cu multa bunăvoință, 
dar și cu dorința de a realiza ceva 
nemaivăzut. Materialele ne-au fost 

furnizate de dna Zamfir, dna Răcă-
șanu, dar și la fata locului, de Ale-

xandra, o domnișoara frumoasa și 
subțire, care ne-a cucerit pe toți cu 

atitudinea ei de artist: “Nu exista 
desen greșit, exista doar creație, 
uneori nici nu știi ce va ieși până nu 
termini.” Cam așa este și in viața: 
pleci la drum cu niște gânduri, aspi-
rații, sentimente, însă viața iți arată 
că lucrurile pe care ți le doreai nu 
sunt chiar așa de minunate atunci 
când le dobândești, iar ceea ce dis-
prețuiai sau făceai orice ca să nu se 

întâmple iți poate aduce fericirea. 
 Ni s-au împărțit pensule, 
culori acrilice, tempera, aracet și 
niște plăcuțe mici dintr-un material 
special, viitoarele mărțișoare. Ok, și 
eu ce fac? Vorba lu’ Caragiale, “Eu 
cu cine votez? Cine mă învață? Ce 
trebuie sa fac?”. Înțeleg că trebuie 
să pun culori pe plăcuțele alea, dar 

cum? Noroc cu copiii, ei nu se tem 
de nimic. Deja puneau culori, ames-
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tecau cu aracet, deveniseră brusc 
mici artiști. Ei erau voioși, eu eram 
pierdută… Am uitat să spun: elevii 
participanți erau de la următoarele 
clase: a V-a A, a IX-a F, a X-a A și 
a XI-a C. Eu eram la masa piticilor, 
singurii pe care îi știam, în afara de 
cele două eleve de la clasa mea. De 

data asta, rolurile s-au inversat: ei 
erau îndrumătorii, eu învățam de la 
ei și încercam să “realizez” ceva. 
Dădeam test, permițând-mi-se să 
copiez, o situație ideală pentru un 
elev, nu? Nu mai existau tabere, eu 
și voi, voi și eu, nu existau bănci 
într-o parte și catedra de cealaltă 
parte, eram egali. Dar ce frumos! 
 La masa de lucru, am ascul-
tat întâmplări povestite simplu, am 
auzit cum vorbesc între ei copiii, i-
am văzut fără telefoane, dar mai 
ales, i-am văzut trăind. Așa cum 
sunt ei când pleacă de la școala. 
Unii, de bine ce se simțeau, ne mai 
și tutuiau din greșeală, așa de fami-

liară și destinsă era atmosfera. Un 
amănunt important: grupul de lucru 
avea o componenta exclusiv femini-

na, însă, prin bunăvoința marinimii-
lor noastre, dar și din motive practi-
ce, i-am “permis” accesul in univer-
sul nostru feminin lui Radu Mari-
nescu, băiatul care nu putea refuza 
atâtea fete. Era acolo ca sa facă po-
ze și le-a făcut, minunate, sunt sigu-
ra, fără sa deranjeze pe nimeni, cu 
discreția-i specifica. 
 Cat despre creațiile noastre, 
ce sa mai zic? Valoroase și unice, in 
primul rând pentru că le-am făcut 
noi, dar și datorita atmosferei în 
care au fost realizate. Unii mai fă-
cuseră, alții se temeau să nu se mur-
dărească sau “să greșească”, dar au 
fost și cei care au “pictat” cu dege-
tele, ba chiar cu mâinile. Cum am 
trăit eu experiența? Încă mă aflam 
în plin proces de creație când, dis-
cret, unul cate unul, copiii au dispă-
rut de la masa mea: am realizat sec 
ca trebuia sa plecam. Timpul trecu-
se pe nesimțite, deși aș fi vrut să 
stea pe loc. In următoarea zi, am 
primit cadou un set de culori acrili-
ce (Mersi!) și abia aștept să repet 
experiența, la școala, cu copiii sau 

acasă, cu propriul meu copil căruia 
îi place să picteze. 
 Nu pot încheia aceste rân-

duri fără a mulțumi celor fără de 
care aceste activități nu ar fi avut 
loc: in primul rând, copiilor, perso-
najele principale în cele doua zile, 
drei Alexandra care ne-a împărtășit 
din cunoștințele ei, fotografului “de 
serviciu”, dnei Florea Daniela și 
dnei Drăgulin Mădălina, pentru 
amabilitatea și căldura cu care ne-
au primit in “casa” lor, dnei Răcășa-
nu, pe care nimic n-o poate opri de 
la a se implica în tot felul de “life 
changing experiences” și, nu în ulti-
mul rând, dnei Zamfir, pur și sim-
plu. 
 

prof. Constanța Diaconu 
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Rutina noastră zilnică ne 
prinde și timpul trece pe lângă noi 
fără să mai deschidem larg  ochii și 
să vedem și alți oameni. Suntem 
noi, cu problemele noastre și atât. 
Pe 3 februarie am ieșit din rutină. 

Totul a pornit 
de la propune-
rea d-nei Mo-
nica Zamfir de 
a realiza o acti-
vitate în cola-
borare cu cen-
trulȚuicani. S-
a stabilit. Tema 
avea să pri-
vească ideea de 
familie crești-
nă, iar activita-
tea în sine ur-
ma să se axeze 

pe decupat și lipit pentru realizarea 
unor colaje așa că am format o echi-
pă de cinci cadre didactice 
(profesori de limba română, istorie, 
educație plasticăși religie) și zece 
elevi.  

Ziua de miercuri a început 
ca oricare alta, dar urma să se deru-
leze altfel. La ora 10 am plecat spre 
Țuicani. Cei de acolo erau gata, mai 
ales că noi, fără să realizăm am în-
târziat și am mărit și mai mult  tim-
pul de așteptare. Când am întrat în 
sala de activitate am rămas inițial 
fără cuvinte, inerți, neștiind să spu-
nem mai mult decât un simplu Bună 
ziua! mecanic, inert ca și noi. Ne-a 
luat câteva secunde să realizăm cât 
de  norocoși suntem că putem vorbi, 
merge, că suntem oameni obișnuiți 
veniți în vizită la niște oameni mi-
nunați, altfel decât noi,cu multe 
probleme, dar tocmai din acest mo-
tiv mult mai disponibili și toleranți. 
Ne așteptaseră fără să se supere, ne-
au întâmpinat fără grimase, cu zâm-
bete sincere, naive, venite direct din 
suflet. Lângă ei erau cei din familia 
lor: îngijitoare, asistenți sociali, oa-
meni care-i cunoșteau, îi linișteau și 
le ofereau confortul spiritual nece-
sar. Noi eram, majoritatea, la prima 
vizită acolo, toți uimiți cu mintea 
plină de gânduri și o avalanșă de 
trăiri în suflete. Copiii care ne-au 
însoțit au fost cei mai impresionați, 
una dintre eleve și-a stăpânit cu 
greu lacrimile, de altfel tuturor li se 

putea citi în ochi emoția. După câte-
va clipe de priviri care trădau sim-
plă bucurie de ambele părți, activi-
tatea a început. Lis-a explicat ce 
înseamnă o familie creștină, iar câ-
țiva care au reușit să poarte un dia-
log cu noi radiau, se simțeau mândri 
căîi considerăm la fel ca noi. Sala 
era plină de ușoară gălăgie veselă 
care îți picura în suflet și-l umplea. 
Ascultători, implicați toți deopotri-
vă, am realizat colajele. Au primit 
apoi încântați daruri, reviste pe care 
noi nu ne-am fi aruncat probabil 

prea  
mult 
privirile, 
pentru ei 
erau 
ceva 
uimitor. 
Au fost 
și daruri 
din su-
flete de 
copii. 
Elevii 
liceului 
nostru le
-au cân-
tat. Și ei 
știau 
cântece 
și, din 

nou, ne-au demonstrat că și ei pot, 
și ei au ceva de dăruit, și ei sunt ca 
noi.  

La final, dincolo de faptul 
că ceea ce ne-am propus a fost atât 
de bine realizat, am simțit toți o 
extraordinară încărcătură emoționa-
lă pozitivă. Timpul chiar căpătase 

alte dimensiuni și trecuse fără să 
realizăm. Ne pregăteam de plecare, 
iar copiii din Țuicani, împreună cu 
cei care au 
permanent 
grijă de ei, 
ne-au făcut 
să le promi-
tem că ne 
întoarcem 
și căîi găz-
duim și noi, 
la rândul 
nostru. 

 
Am plecat 
cu urme în 
suflet, reali-
zând, din 
nou, că 
avem atât de multe: sănătate, fami-
lie, școală, serviciu, posibilitatea de 
a face orice dorim, dar și responsa-
bilitatea de a privi și în jurul nostru 
și de a da ceva înapoi pentru toate 
acestea. Copiii de la Centrul Țui-
cani, surprinzător, ne-au învățat mai 
multe decât i-am învățat noi pe ei.... 

 

Prof. Raluca Bica 
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Cu ocazia parteneriatului 
încheiat la inițiativa Colegiului „I. l. 
Caragiale” Moreni cu clinica bucu-
reșteana “Medicor”, joi 21 ianuarie 
2016,in incinta C.D.I. a avut loc 
întâlnirea elevilor claselor 9A, 9E, 
9F, 7A și 10A cu medicul stomato-
log Codrin Dragomir-el însuși ab-
solvent al liceului nostru.  

În cadrul acestei întâlniri, 
elevii au asistat la o expunere legată 
de anatomia dintelui, de felul cum 
apare și se dezvoltă caria dentară și 
care sunt metodele de prevenție a 
apariției cariei, respectiv ce se poate 
face acasă (o bună igienă orală, teh-
nică corectă a periajului) și care 

sunt manevrele medicale ce se fac 
doar în cabinetul dentar (detartrajul, 
sigilările dentare, tratamentul gingi-
ilor). La final, medicul le-a prezen-
tat elevilor noștri produsele de spe-
cialitate care se găsesc in farmacii 
și care îi pot ajuta să-și mențină 
dinții frumoși și sănătoși.  

Sperăm ca această inițiativă 
să fi fost folositoare și interesantă și 
ne dorim ca ea să fie prima dintr-un 
șir de întâlniri educative pentru ti-

nerii colegiului nostru. 

Bibliotecar Cristina    
Dragomir 
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Lecția de stomatologie 

“Copii, salvați planeta albastră!” 

 În săptămâna Școala Altfel, 
în perioada 19-22 aprilie are loc 
Simpozionul-Concurs Internațional 
Multidisciplinar “Copii, salvați pla-
neta albastră!”, aflat la a 12-a ediție, 
fiind inclus în CAEN 2016 la do-
meniul Ecologie si Protecția mediu-
lui A9, poziția 6. 

 Simpozionul va fi găzduit 
în data de 20.04 2016 de  Colegiul 
Național „I. L. Caragiale” Moreni, 
aflat în parteneriat cu Palatul Copii-
lor Târgoviște – Filiala Moreni, ce-
lelalte activități derulându-se la 
Clubul Copiilor, Curtea Domnească 
Târgoviște si Clubul Flacăra. 

 Anul trecut, numărul total 
al participanților s-a ridicat la 1264 
profesori și elevi asftel: 

 
Participare indirectă.  20 profesori 
din străinatate şi 218 din ţară și 35 
elevi din străinătate şi 833 elevi din 
ţară.  
Judeţe participante - au partici-

pat 39. 
ŢĂRI PARTICIPANTE - 11:, 
Anglia, Japonia, India, Italia, Cipru, 
Moldova, Spania, Siria, Virginia - 
USA, Bulgaria, Franța. 

Participare directă: TOTAL parti-
cipanţi - 178  profesori şi elevi, 
astfel: 

8 profesori din străinatate şi 22 din 
ţară și 25 elevi din străinătate şi 123 
elevi din ţară. Judeţe participante 
18. 
 
 Cu sprijinul Colegiului Na-
țional “I. L. Caragiale” Moreni  
sperăm ca și în acest an  să ne atin-
gem obiectivele și anume: 

- creşterea prestigiului elevilor pre-
miaţi şi al instituţiilor de învăţământ 
din care provin; 
- intensificarea colaborării între in-
stituţii, 
- abordarea interdisciplinară a pro-
blematicii mediului înconjurător; 
- creşterea calităţii procesului in-

structiv-educativ;  
- creşterea numărului de elevi sensi-
bilizaţi de problemele mediului 
- implicarea efectivă comunității 
locale și a părinţilor. 
  
 Anul trecut au fost acordate 
200 de premii și mențiuni, pe secți-
uni/subsecțiuni și pe grupe de vâr-
stă. 

 Dna prof. Racasanu Rodica 
si dna prof. Zamfir Monica au facut 
parte din juriul Concursului Interna-
țional, in același timp fiind in echi-
pa de organizare s-au implicat ne-
conditionat timp de o saptamana 
pentru pregatirea evenimentului si 
au sprijinit derularea tuturor activi-
tatilor pe parcursul celor patru zile 
de participare directă a echipajelor 
castigatoare. 

Vă invităm să vă înscrieți în 
concurs, tema acestui an fiind 
“STOP” schimbărilor climatice! 

Prof. Ioana Sandu 
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Orientare către viitor 

Proiectul ,,Orientare către 
viitor” a fost propus de Tolea Ştefa-
nia şi cu sprijinul Consiliului Şco-
lar al Elevilor a fost promovat în 
Colegiul Naţional ,,Ion Luca      
Caragiale” Moreni.  

Mulţi dintre elevii colegiu-
lui nostru nu au încă un plan stabilit 
cu privire la ceea ce vor face dupa 
absolvire, nu ştiu la ce facultate să 
aplice, nu cunosc avantajele şi dez-
avantajele carierei pe care o vor 
urma. 

 Scopul acestui proiect este 
ca la finalul activităților, copiii care 
au participat să aibă o perspectivă 
cu privire la profesiile prezentate şi 
să se orienteze mai uşor la ceea ce 
vor face în viitorul apropiat. Aceştia 
vor fi îndrumaţi şi sfătuiţi dacă vor 
fi interesați. 

Grupul ţintă al proiectului 
este format din tinerii din Colegiul 
Naţional ,,Ion Luca Caragiale” cu 
vârsta cuprinsă între 14-19 ani. 
Această activitate reprezintă un mij-
loc prin  care elevii își pot cunoaște 
interesele profesionale, abilitățile si 
valorile personale. Participanții vor 
beneficia de informare cu privire la  
opțiuni educaționale si profesionale 
direct de la angajați si experiența 
acestora. 

La prima întâlnire au răs-

puns invitației 
noastre doam-
na Alina Du-
mitrache, In-
giner Integri-
tate Sonde, 
OMV Pe-
trom, si dom-
nul Ioniță 
Cristian, Co-
misar Șef, 
Politia Muni-
cipală Mo-
reni. Fiecare 
dintre invitați 
a prezentat 
domeniul cu 
avantajele si 
dezavantajele meseriilor. 

Proiectul „Orientare către 
Viitor” continua cu invitați din alte 
domenii profesionale. 

 

Dogărel Teodora Andruța,  

clasa a X-a E  

Alistar Gabriel Andrei,  

clasa a XI– a G  
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 În august 2015, am partici-
pat la cursul de formare „Predau 
diversitate la orele mele și elevilor 
le place!”, ce face parte dintr-un 
proiect finanţat cu fonduri norvegi-
ene. Formatori ne-au fost HEIDI 
BISETH (profesor universitar la 
Buskerud şi Vestfold University 
College, Faculty of Teacher Educa-
tion, School of Political Science), 
IOANA  AVĂDANI şi CRISTINA 
LUPU (Centrul pentru Jurnalism 
Independent-  http://www.cji.ro/ )  

 Proiectul a oferit profesori-
lor de liceu un instrument practic, 

care îi ajută să includă elemente de 
diversitate și multiculturalism în 
activitățile curente de predare la 
clasă, în forme interactive, atractive 
pentru elevi (inclusiv prin folosirea 
new media). Acest toolkit multime-
dia pentru profesori  conține descri-
eri ale cadrului legal, exemple de 
lecții, materiale video sau articole 
de presă utilizabile în predarea la 
clasă sau în activități extrașcolare. 

 Temele abordate pe durata 
formării, dar şi a proiectului au fost: 
Democrație și drepturile omului, 
Diversitate, egalitate de drepturi, 
egalitate de șanse, Cum se identifi-
ca stereotipurile (inclusiv cele per-
sonale), Cum se definesc rasismul, 
xenofobia, discursul incitator la ură, 
violența bazată pe ură, violența do-
mestică, Rolul mass- media în pro-
movarea sterotipurilor, dar și a tole-
ranței, Rolul fiecărei persoane în 
combaterea discriminării. 

 În Colegiul Naţional “Ion 
Luca Caragiale”, am iniţiat o serie 
de activităţi cu elevii, iar produsele 
acestora se regăsesc pe site-ul 
Etwinning, unde, noi, formabilii din 
2015, am coordonat un proiect 
naţional. 

 În ziua de 12 aprilie 2016, 
reprezentatele CJI ne-au vizitat Co-
legiul şi au realizat două activităţi. 
La prima activitate, au participat 
elevii claselor a XI-a G şi a XI-a E. 
Ioana Avădani şi Cristina Lupu au 
răspuns iniţial la întrebările partici-
panţilor, iar în a doua parte a sesiu-

nii, aceştia au 
fost chestionaţi 
cu privire la 
ceea ce ştiu 
despre legis-
laţie, comuni-
carea online şi 
mass-media.  

 A do-
ua activitate a 
fost dedicată 
cadrelor didac-
tice din insti-
tuţia noastră. S
-a discutat des-
pre colabora-
rea CJI şi şcoa-
lă, despre pro-
iect(e), despre 

resurse utile profesorilor, despre 
necesitatea introducerii temei diver-
sităţii în cadrul orelor de curs sau în 
cadrul activităţilor extraşcolare. 

Prof. Lavinia Vișan  
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Aceasta a fost tema cercului 
metodic al profesorilor de fizică și 
chimie din Centrul Metodic Moreni, 
din data de 13 aprilie 2016. 

Am plecat în alegerea temei 
de la un frumos citat : „Cel mai pu-
ternic argument pentru interdiscipli-

naritate este chiar faptul că viața nu 
este împărțită pe discipline”.J. Mof-
fett. 

Demersul didactic pe care îl 
promovăm, eu și colega mea, prof. 
Răcășanu Rodica, se bazează pe 
investigație științifică și abordare 
integrată a curriculum-ului. Acesta 
este direcționat în sensul motivării 
reale a elevilor pentru studiul știin-
țelor naturii generând stimularea 
interesului elevului către cunoaștere 
și dezvoltarea competențelor cu 
caracter interdisciplinar (fizică, chi-

mie, biologie). 

Ca profesori de chimie, am 
găsit soluții reale la această proble-
mă prin programul „Profiles-
Educație prin știin-
țe”(SEVENTHFRAMEWORK 
PROGRAMME 5.2.2.1-SiS-2010-
2.2.1 Grant agreement no.: 
266589)- Profesionalizarea carierei 
didactice prin promovarea instruirii 

orientată către reflecție, investiga-
ție știiințifică și cultură științifică). 
Profiles reprezintă o rețea care in-
clude 22 de parteneri, 20 de țări, 
printre care și Universitatea Valahia 
din Târgoviște. 

Prin acest program ne-am 

format și dezvoltat competențe pro-
fesional-didactice privind instruirea 
bazată pe investigație științifică, am 

valorificat experiențele individuale 
ale elevilor, am abordat integrat 
diferite teme aferente domeniului 
Științe și am realizat demersuri edu-
caționale în acord cu principiile 
paradigmei constructiviste. Tinerii 
pe care îi formăm ,ne dorim să fie 
flexibili adică să gândească inter-
disciplinar, să treacă cu ușurință de 
la un domeniu de studiu la altul, 
astfel să poată să răspundă cu suc-
ces rolurilor sociale pen-
tru care sunt instruiți. 

În ultimul dece-
niu rezultatele cercetări-
lor din domeniul didacicii 
științelor au vizat dezvol-
tarea competențelor cog-
nitive de nivel superior, 
specifice învățământului 
științelor: conceptualiza-

re, modelare, rezolvare de proble-
me, demers științific. Astfel, din 
cercetarea pedagogică actuală se 
reflectă două tendințe: 

Este necesară crearea unei 
imagini mai bogate și diversificate 
privind demersul investigației știin-
țifice: formularea și reformularea 
unei întrebări, a unei probleme, for-
mularea unei ipoteze, proiectarea 
unor experimente, îmbunătățirea 
unui protocol, interpretarea datelor 
experimentale, utilizarea simulări-
lor, dezbaterilor. 

Acordarea unei mai mari 
autonomii elevilor, sarcini mai des-
chise, care să le permită dezvoltarea 
de activități cu înalt nivel cognitiv. 

Prin abordarea integrată, educația 
este astfel organizată încât traver-
sează barierele obiectelor de studiu, 
aducând împreună diferitele aspecte 
ale curriculum-ului , în asociații 
semnificative care să se centreze pe 
arii mai largi de studiu.  

 Abordarea integrată are 
două dimensiuni: 

Integrarea orizontală, care reunește 
într-un ansamblu coerent două sau 
mai multe obiecte de studiu, aparți-
nând unor arii curriculare diferite 

Integrare verticală, care reunește 
două sau mai multe obiecte de stu-
diu din aceiași arie curriculară. 
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DEMERSUL DIDACTIC ÎN CONTEXTUL IBSE ( Abordare integrată prin investigație 
științifică) 
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 Elevul conștientizează im-
portanța învățării prin investigație 
științifică construindu-și și perfecți-
onându-și propria cunoaștere și în-
țelegere științifică, prin descoperire, 
prin realizarea de conexiuni între 
discipline (chimie-fizică-biologie), 
prin a înțelege aplicabilitatea conți-

nuturilor învățate la orele de curs, în 
rezolvarea unor probleme întâlnite 
în viața reală, își va dezvolta abilită-
țile de lucru în echipă, metoda utili-
zată cu precădere în cercetarea ști-
ințifică. 

 Eficacitatea metodei IBSE 
este probată de rezultatele la testări-
le internaționale PISA, PIRLS, 
TIMSS obținute de țările care au 
implementat această metodă. 

Noi am aplicat concret me-
toda IBSE atât la liceu cât și la gim-
naziu, prin realizarea unor unități de 
învățare , „Acizi și baze”, „Soluții”, 
realizând teme precum „De ce mă 
arde stomacul?” și „Soluțiile în via-
ța de zi cu zi ”. La aceste mari capi-
tole din chimie, elevii au putut să 
realizeze conexiuni între cunoștințe-
le dobândite la biologie și la chimie, 
plecând de la probleme din viața 
reală. Astfel, elevii au fost puși în 
situația de a gândi interdisciplinar, 
de a trece cu ușurință de la o știință 
la alta. 

 

„Copilul să nu știe nimic 
pentru că i-ai spus, ci pentru că a 
înțeles el însuși; să nu învețe știința, 
ci s-o descopere!”, a spus Jean Ja-
que Rousseau. 

 

Prof. Alexandra Marinescu  

Prof. Rodica Răcășanu  
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            Ionuț pentru unii, Johnny 
pentru majoritatea. 

 4 calificări la Olimpiada Națio-
nală de Fizică (2013-2016) 

 3 la O N Informatică (2014-
2016) 

 1 la O N Științe Juniori (2015) 

 1 la O N Matematică (2016) 

 1 la O N Astronomie și Astrofi-
zică Seniori (2016)  

 În doar patru ani. Plus alte 
participări la concursuri naționale 
puternice, de fizică, fizică-
matematică, informatică, informati-
că-matematică. Cu multe premii, 

cele mai valoroase fiind obținute la 
O N Fizică, locul I în 2014 (clasa a 
VII-a) și III în 2015.Cam aceste 
este palmaresul școlar a lui Ionuț 
Savu. 

 Cum a fost posibil? Aici 
trebuie să-i dau dreptate domnului 
profesor       Nicolaescu, care-mi 
spunea că meritul este al Creatoru-
lui. Într-adevăr, Ionuț a fost înzes-
trat cu o inteligență mult peste me-
die. Inteligență cultivată de dorința 
de a cunoaște și înțelege, de o pu-
ternică ambiție de a câștiga și valo-
rificate prin muncă, foarte multă 
muncă. 

 De asemenea, ar mai fi un 
ingredient, conștientizarea propriei 
valori și încrederea in sine.  

 Saltul a fost făcut in clasa a 
șaptea, când înaintea concursului 
'Evrika' (poate mai puternic decât 

olimpiada) i-am spus 
că ar trebui să se cla-
seze în primii cinci. S
-a clasat însă pe locul 
șapte, gafând la una 
dintre probleme, dar 
a realizat că poate fi 
mai sus. Și-a propus 
să fie primul și a reu-
șit peste două săptă-
mâni la faza națională 
a olimpiadei de fizi-
că.  

 Lupta este 
extrem de dificilă și 
strânsă la vârf, dar el 
a confirmat, în anul următor clasân-
du-se pe locul trei. 

 Însă și până 
aici drumul a fost 
lung, plăcerea de a 
participa la concur-
suri și de a câștiga 
fiindu-i insuflată de 
doamna învățătoare 
Arsene Elena, care 
a avut un rol impor-
tant în formarea lui. 
Cu siguranță sursa 
ambiției a fost sora 
lui, Irina, eleva 
eminentă, care i-a 
fost model și pe 
care "a terorizat-o" 
de-a lungul claselor 

primare și gimnaziale. 

 La sfârșitul gimnaziului, 
datorită performanțelor la fizică și 
informatică,  a primit o bursă pentru   
a-și continua studiile la Liceul In-
ternațional de 
Informatică Bu-
curești, care are 
clase speciale de 
matematică, fizi-
că, informatică, 
unde se lucrează 
intensiv la aceste 
discipline chiar si 
opt ore pe zi. Joh-
nny  a refuzat 
oferta, preferând 
să fie pregătit in 
continuare de 
profesorii săi de 
fizică și matema-
tică. S-a dovedit 

că alegerea a fost  inspirată, el cali-
ficând-se la fazele finale ale olimpi-
adelor de fizică, matematică, infor-
matică, astronomie și astrofizică, 
câștigând astfel un pariu cu colegii 
lui de clasă. 

 Sperăm că rezultatele vor 
crește în continuare și că va ajunge 
să reprezinte țara la faza internațio-
nală a unei olimpiade. Este visul lui 
și credem că are potențialul și deter-
minarea să îl atingă curând.....  

 Îi dorim mult succes! 

 

Prof. Gabriel Chișulescu,   

Sorinel Dumitrescu 
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Conducerea C.N.„ION LUCA CARAGIALE” Moreni,  prin dir. Cismaru Daniela și 

dir. adj. Marinescu Alexandra, felicită elevii care s-au calificat la faza națională a olim-

piadelor școlare, precum și pe profesorii îndrumători.  
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FELICITĂRI ELEVILOR C.N. „ION LUCA CARAGIALE” ! 

FIZICĂ 

Savu Ioan Daniel - cls a- IX-a (prof. Chișulescu Gabriel)  

MATEMATICĂ 

Savu Ioan Daniel - cls .a-IX-a (prof. Dumitrescu Sorinel) 

Nicolae Damaris Alexandra - cls. a-XI-a - Olimpiada Adolf Haimovici (prof. Ciontoș Danina)  

ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ 

Savu Ioan Daniel - cls .a-IX-a (prof. Chișulescu Gabriel) 

INFORMATICĂ 

Dinu Radu Gabriel - cls .a-XII-a (prof. Moga Ginu, Stanciu Ion) 

Savu Ioan Daniel  - cls. a - IX-a (prof. Moga Ginu, Stanciu Ion) 

Crăciun Valentin Gabriel - cls. a-X-a (prof. Moga Ginu, Buturugă Daniela) 

Gheorghiță Ștefan Marian - cls. a-V-a (prof. Moga Ginu, Marinescu Iustin) 

SOCIOLOGIE 

Stătescu Sabrina Mihaela - cls. XII-a (prof. Dinu Gheorghe) 

LIMBA ENGLEZĂ 

Marin Raluca Andreea - cls. a XI-a (prof. Matei Mirandolina) 

„MADE FOR EUROPE” 

Marinescu Radu Marian - cls. a-X-a (prof. Matei Mirandolina)  



Nr. 9 

Aprilie 2016 

 

 Se discută mult și de mulți 
ani inadecvarea școlii noastre româ-
nești la realitate. Într-un cor unanim 
părinți, profesori, elevi, oficialități 
cer învățământului să fie mai aplicat 
la presiunile vremurilor și ale reali-
tății. Dar nimeni nu a explicat sufi-
cient de clar, după știința mea, ce 

înseamnă de fapt asta. Se lucrează 
la programe, se introduc materii noi 
și se scot altele, se schimbă numărul 
de ore și raportul dintre cele obliga-
torii și opționale. După părerea 
mea, toate astea nu au importanța 
majoră care li se acordă și oricum 
nu vor aveaiciență dacă nu se va 
face mai întâi altceva. Nu școala 
trebuie dusă la realitate, ci realitatea 
trebuie dusă la școală. Câteva 
exemple. 1. Înseamnă realitatea (nu 
mă obosesc acum să definesc ter-
menul, hai să înțelegem prin ea pur 
și simplu viața unui om matur, nor-
mal, cu familie și muncă) trudă, 
uneori epuizantă? La școală facem 
tot mai puțin ca să-i obișnuim pe 
elevi cu munca. Cantitatea de teme 
ce i se cer  unui elev scade de la un 
la altul. Cică, să nu-i stresăm… 2. 
Este lumea de azi una a concuren-
ței?  

 Școala de azi este una ega-
litară, prin ridicarea artificială a 
notelor, ea nu încurajează nicide-
cum concurența, ci mediocritatea. 3. 
„Societatea cunoașterii”, cum spune 
un slogan generos? Câți dintre elevi 
au realmente ca prioritate de viață 

curiozitatea? Se cere să facem lecți-
ile din ce în ce mai atractive. Alt 
cuvânt gol, poate justificat la clase-
le mici dar deja problematic la li-
ceu. Aici deja elevul ar trebui să 
aibă format interesul fundamental 
pentru cunoaștere, „jocul” n-ar mai 
trebui să fie metodă pedagogică. 4. 
Analizele psihologice explică destul 

de clar că tinerii de azi (nu numai la 
noi) suferă, din cauza dependenței 
de gadgeturi de o acută incapacitate 
de a-și concentra atenția mai multă 
vreme asupra unui singur subiect, 
precum și de incapacitatea de a pro-
cesa texte lingvistice mai lungi.   

 Aici discuția e complicată, 
școala noastră nici măcar nu-și pune 

asemenea probleme. 5. Adevărul și 
autenticitatea. Școala noastră româ-
nească este o școală a lui pseudo. 

Notele rareori corespund nivelului 
real de cunoștințe, maladia copiatu-
lui e generală. Câți dintre elevi nu 
au făcut un „referat” copiind pur și 
simplu date de pe net, fără nici un 
aport personal, și câți dintre profe-
sori nu au pus note generoase, știind 
bine că nimic din gândirea elevului 
nu stă în acele foi? Iată doar cinci 
puncte, sunt mult mai multe în care 
discrepanța dintre ceea ce se învață 
la școală și realitatea de dincolo de 
zidurile ei este strigătoare la cer. Nu 
materiile, ci spiritul școlii noastre se 
cere schimbat. 

Prof.dr. Christian Crăciun 
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Dincolo de școală 

 

Viața culturală a școlii 
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 Anul acesta se împlinesc 
150 de ani de la fondarea Casei Re-
gale a României. La 10 mai 1866, 
prințul Carol din Dinastia de Ho-
henzollern depunea jurământul în 
calitate de suveran al României. În 
lunga sa domnie de 48 de ani, cea 
mai lungă din istoria noastră, Carol 
I a desăvârșit procesul de consoli-
dare a statului român modern. El și-
a legat numele de prima constituție 
a țării, de cucerirea independenței 
de stat, de proclamarea Regatului, 
de constituirea și consolidarea a 
numeroase instituții atât de necesare 
României moderne.  

 După moartea sa, în anul 
1914, succesor la tron a fost Ferdi-
nand, nepotul său de frate. La rân-
dul său, regele Ferdinand I 
„Întregitorul” a condus România 
în Primul Război Mondial, legându-
și numele de Marea Unire de la 
1918, de intorducerea votului uni-
versal, de Constituția din 1923 etc. 

Spre sfârșitul domniei, el sa con-
fruntat cu o criză dinastică, fiul său 
cel mare, prințul Carol, renunțând la 
prerogativele de succesor la tron. 
Astfel, la moartea lui Ferdinand I în 
1927, a urmat minoratul nepotului 
său, Mihai I, sub coordonarea Re-
genței.  

 Totuși, deceniul al patrulea 
a fost marcat de domnia regelui Ca-
rol al II-lea, care a revenit la pre-
rogativele de succesor la tron. A 
fost o perioadă de progres pe plan 

economic și cultural, dar și cu im-
portante schimbări pe plan politic. 
Regimul democratic a fost înlocuit 
cu cel al monarhiei autoritate. Acest 
regim s-a încheiat nefericit, cu 
pierderile teritoriale din vara anului 
1940.  

 După abdicarea lui Carol al 
II-lea (1940), pe tron a revenit fiul 
său, Mihai I. La început, tânărul 
suveran a fost doar un spectator al 
deciziilor de guvernare luate pentru 
țară de mareșalul Antonescu, în 
timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial. Din 1944 regele a încercat 
din toate puterile să scape România 
de tutela sovietică și de spectrul 
comunismului. Din nefericire, soar-
ta țării fusese decisă încă din timpul 
războiului de marile puteri. La 30 
decembrie 1947, regele Mihai a fost 
silit să abdice și apoi, să plece în 
exil. Astfel, s-a încheiat epopeea de 
81 de ani a Casei Regale pe tronul 
României. 

 Prăbușirea comunismului, 
în anul 1989, a reaprins speranțele 
revenirii la normalitate. Însă, recon-
strucția democrației s-a dovedit des-
tul de anevoiasă. Fostul suveran al 

României a vrut să viziteze mor-
mântul înaintașilor săi de la Curtea 
de Argeș încă din primul an de li-
bertate, dar regimul Iliescu i-a inter-
zis acest drept. Doi ani mai târziu, 
când i s-a permis să-și viziteze țara, 
peste un milion de români l-au ova-
ționat pe regele Mihai în București. 
Îngrijorat de această popularitate, 
regimul Iliescu i-a interzis accesul 
în România pentru următorii cinci 
ani. Astfel, abia în anul 1997, în 
mandatul președintelui Emil Con-
stantinescu, regelui Mihai i-a fost 
reactivată cetățenia română și i s-a 
permis să-și viziteze țara. 

 Ulterior, Casa Regală și-a 
reluat activitatea în România, acțio-
nând pe multiple planuri pentru 
dezvoltarea țării. Din nefericire, 
marea aniversare de 150 de ani a 
Casei Regale a României de anul 
acesta este umbrită de starea preca-
ră de sănătate a regelui Mihai, care 
la onorabila vârstă de 94 de ani su-
feră de anumite boli. Cu acest pri-
lej, cred că sunt în asentimentul 
tuturor elevilor și profesorilor Cole-
giului Național „Ion Luca Caragia-
le” Moreni în a-i transmite Majestă-

ții Sale multă sănătate și putere pen-
tru a depăși momentele dificile în 
care se află.  

 În încheiere, urăm „LA 
MULȚI ANI!” Casei Regale a Ro-
mâniei, la împlinirea a 150 de ani 
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ROMÂNIA în sărbătoare: marea aniversare a Casei Regale, 10 mai 1866 – 10 mai 2016,  
150 de ani de la urcarea pe tronul țării 

Regele Carol I 

Regele Ferdinand I 

Regele Carol al II-lea 
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de la fondarea sa și îi mulțumim 
pentru tot ceea ce a făcut pentru țara 
noastră de-a lungul istoriei. De ase-
menea, așa cum trecutul Casei Re-
gale este strâns legat de istoria po-
porului român, tot așa ne dorim să 

fie și viitorul. 

 

Prof. Dr. Grigore Ilie Ioniță 
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ROMÂNIA în sărbătoare: marea aniversare a Casei Regale, 10 mai 1866 – 10 mai 2016,  
150 de ani de la urcarea pe tronul țării 

 

Regele Mihai în 2007 

Stema Casei Regale a 
României  

Despre politețe 

Spune “Sărut mâna”!, Mulțu-
mește doamnei!, Stai drept!, Cedea-
ză locul!, toate acestea reprezintă 
tot atâtea îndemnuri pe care le-am 
auzit de la părinții noștri de multe 
ori în timpul copilăriei. Numărul 
celor care le-au reținut și le-au pus 
în aplicare este însă mult mai mic 
decât s-ar putea aștepta o persoana 
de bun-simt.  

Când eram mică, eram o fetiță 
timida care nu îndrăznea să vor-
bească “celor mari” pe care nu îi 
cunoșteam și mi se părea dificil să 
mă descurc atunci când părinții nu 
erau în preajma mea. Aceasta de-
pendență a durat destul și s-a 
“vindecat” prin educație. Chiar așa, 
eu nu am avut înnăscuta această 
capacitate care altora le este fireas-
că și a trebuit să învăț că trebuie să 
vorbesc și să-mi fac cunoscute păre-
rile, că a răspunde nu trebuie să fie 
neapărat o atitudine nepoliticoasă, 
că este important să exprimam ceea 
ce gândim pentru că persoanele din 

jurul nostru să ne cunoască așa cum 
suntem. Este adevărat că vremurile 
sunt altele, că trăim într-o epocă a 
tehnologizării, că de cele mai multe 
ori comunicarea se face prin inter-
mediul unui dispozitiv “smart”, însă 
niciun moment, niciuna dintre per-
soanele care au pus bazele telefoni-
ei mobile sau au inițiat rețelele de 
socializare nu s-au gândit că, o data 
cu facilitarea comunicării, ei vor 
contribui la deper-
sonalizarea acesteia. 

Aspectul care 
mă frapează totuși 
cel mai mult în ziua 
de azi este lipsa de 
politețe în general, 
dar mai ales în rân-
dul elevilor. Aceas-
ta luare de poziție n
-are nimic de-a face 
cu statutul meu de 
profesor, ci este 
vorba de simpla relație între persoa-
ne, adulte sau copii, care își desfă-

șoară activitatea într-un spațiu bine 
determinat și care intră în contact 
după un program bine stabilit 
(atunci când ne referim la profesorii 
clasei) sau accidental (acei copii pe 
care îi vedem / întâlnim în curtea 
scolii). 

Impolitețea a ajuns așa de de-
parte, încât uneori dă naștere unor 
scene ridicole: elevii intră pe ușă 
înaintea profesorilor pe care nu-i 

cunosc / nu-i au la clasă, profesorii 
deschid ușa, iar elevii intră conside-

„După abdicarea lui      
Carol al II-lea (1940), pe 

tron a revenit fiul său, 
Mihai I. La început, tână-
rul suveran a fost doar un 
spectator al deciziilor de 
guvernare luate pentru 
țară de mareșalul Anto-

nescu, în timpul celui de-
al Doilea Război Mondi-

al.” 

„Prăbușirea comunismu-
lui, în anul 1989, a rea-

prins speranțele revenirii 
la normalitate. Însă, re-
construcția democrației 

s-a dovedit destul de ane-
voioasă. Fostul suveran 
al României a vrut să vi-
ziteze mormântul înain-

tașilor săi de la Curtea de 
Argeș încă din primul an 
de libertate, dar regimul 
Iliescu i-a interzis acest 

drept.” 
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rând că li se cuvine acest drept, în 
cancelarie profesorii sunt căutați 

după prenume. A fi familiar, a crea 
o relație mai apropiata elev-
profesor nu ar trebui să atragă după 
sine o lipsă de respect față de adul-
tul implicat. Și aceasta urmare a 
indulgenței profesorului este tot o 
dovadă a lipsei de educație a ado-
lescentului, a educației primordiale, 
cea dată de părinți și familia lărgită 
în primii ani de viață. Nu mai poți 
schimba concepțiile legate de poli-

tețe ale unui tânăr care se află în 
pragul maturității; orice încercare 

de a-l face să înțeleagă că a fi politi-
cos nu înseamnă să se înjosească, că 
este politicos în primul rând pentru 
a se respecta pe sine, că politețea nu 
costă nimic, dar valorează atât de 
mult, toate aceste tentative vor eșua 
pentru că el are nevoie să se simtă 
mare în universul lui mic, populat 
de oameni mărunți, cu perspective 
mărețe care lipsesc cu desăvârșire.  

Există și reversul medaliei, adică 
acei elevi pe care îi știu doar din 
vedere și care nu pierd nicio ocazie 
ca să salute, un simplu salut însoțit 
de un zâmbet care spune atâtea des-
pre cel care îl oferă dezinteresat. În 
fața acestor elevi nu pot decât, la 
rândul meu, să-mi scot pălăria sim-
bolic și să le ofer respectul meu 
pentru că știu deja să fie OAMENI. 

  

Prof. Constanța Diaconu 
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Mulțumesc, dragi elevi! 

Tinerii pe care eu îi văd în 
curtea școlii știu “să se distreze”, 
“să trăiască”, sunt întotdeauna în 
pas cu moda, ascultă muzică “în 
trend”, utilizează limbaj “modern”. 
Cel puțin așa spun ei. Percepția mea 
este cu totul alta: par preocupați de 
aspectul fizic neglijând sufletul, nu-
și dezvăluie sentimentele pentru că 
ar putea fi considerați slabi, nu-și 
exprima părerile decât dacă știu că 
acestea nu contravin atitudinii gene-
rale a grupului din care fac parte. 
Orice individ care nu se încadrează 
în aceste tipare și are curajul să fie 
original, să se exprime liber, să fie 
sincer cu el și cu ceilalți este exclus 
sau are o viață grea pe perioada li-
ceului. Remarcați, vă rog, faptul că 
nu am menționat deloc învățatul 
care pentru ei este, bineînțeles, o 
alta dovadă de slăbiciune și o acti-
vitate secundară a vieții de licean. 
«Da’ ce? Noi suntem fraieri? Am 
venit la liceu ca să-nvățăm? Nu, 
“frate”! Să ne distram, asta-i 
“marfa”!”» 

Cam așa gândesc cei mai mulți 
dintre ei, însă, din fericire, nu toți. 
Pentru noi, profesorii, acei câțiva 
elevi, uneori chiar și unul în cate o 
clasă, reprezintă motivul pentru 
care ni se pare că ne-am ales mese-
ria cea mai frumoasă din lume; să 
vezi cum o pereche de ochi sau, 
atunci când suntem norocoși, mai 
multe ne urmăresc și sunt atenți la 
explicațiile noastre, că informațiile 
pe care noi le livrăm cu generozita-
te sunt absorbite de mintea flămân-
dă și a unui singur elev ne oferă 
nouă satisfacția de care avem nevo-
ie pentru ca ziua de muncă încheia-
tă să ne mulțumească sufletește. Pot 
părea vorbe în vânt, însă, c-o recu-
noaștem sau nu, noi, educatorii chi-
ar avem nevoie de acest “feed-
back” mai degrabă sentimental. Es-
te o experiență pe care am trăit-o ca 
eleva, iar acum mă bucur de ea, 
grație acelor copii care au priceput 
de timpuriu că viitorul se constru-
iește în fiecare zi.  

Aș fi curioasă să aflu câți din-
tre elevii liceului știu că am avut și 
avem elevi calificați la fazele națio-
nale ale concursurilor școlare, câți 
dintre ei îi cunosc pe acești elevi 
merituoși sau câți dintre ei vor să le 
urmeze exemplul. Elevii care se 
bucură de notorietate sunt aceia 
care au un grup de admiratori, par 
“cool” tot timpul, au un look miste-
rios, cunosc pe toată lumea, știu să 
se “descurce” și se strecoară printre 
note de trecere. Nu înțeleg cum de 
acei elevi care au o atitudine nor-
mală și vor să învețe se lasă cople-
șiți de majoritate, marginalizați în 
colective mediocre, uneori chiar 
ridiculizați: “Ia uite și pe prostu’ 
asta! Și-a învățat lecția!” urmat de 
un “Ha ha ha!” general al clasei. Ce 
anume îi împiedică pe acești elevi 
să devina lideri ai colectivelor din 
care fac parte, să fie luați drept 
exemplu de către ceilalți, să se bu-
cure de aprecierea colegilor, în mod 
sincer? De ce în loc să fim mândri 
că un coleg s-a calificat la faza ju-
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dețeană a unei olimpiade oarecare 
alegem să-i minimalizam meritele, 
ba chiar să-i scoatem în evidență 
punctele slabe care să ni-l reducă la 

nivelul de egal al nostru? De ce nu 
putem să recunoaștem valorile și să 
apreciem oamenii pentru ceea ce 
fac bun, nu să-i sancționam pentru 
greșeli sau chiar, uneori, pentru ca-
racteristici fizice de care nu ei sunt 
responsabili? 

Mulțumirile mele se îndreaptă către 
acești elevi, minoritari, e adevărat, 
dar pe chipul cărora reușesc să ci-
tesc acea curiozitate pe care nu și-
au pierdut-o de-a lungul manualelor 
greoaie pe care le-au parcurs de 
când au intrat la scoală. MULȚU-
MESC. 

 

Prof. Constanța Diaconu  
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Mulțumesc, dragi elevi! 

 

„Nu înțeleg cum de acei 
elevi care au o atitudine 
normală și vor să învețe 
se lasă copleșiți de majo-
ritate, marginalizați în 
colective mediocre, une-
ori chiar ridiculizați…”  

„Aș fi curioasă să aflu 
câți dintre elevii liceu-
lui știu că am avut și 

avem elevi calificați la 
fazele naționale ale 

concursurilor școlare, 
câți dintre ei îi cunosc 
pe acești elevi meritu-
oși sau câți dintre ei 

vor să le urmeze exem-
plul.” 
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Prin definiţie, un dicţionar 
este “o operă ştiinţifică în care apar 
cuvintele unei limbi, ale unui dia-
lect, ale unui domeniu de activitate, 
ale unui scriitor etc. , organizate într
-o anumită ordine (de obicei alfabe-
tică) şi explicate în aceeaşi limbă 
sau traduse într-o limbă străi-
nă.” (DEX) 

De aceea, dicţionarele pot fi 
de mai multe tipuri: 

Dicţionarele explicative, 
care definesc principalele sensuri 
ale cuvintelor: Dicţionarul Explica-
tiv al limbii române (DEX, 1975, 
reeditat în 1996), Dicţionarul limbii 
române literare contemporane 
(DLRLC, 1955-1957), Dicţionarul 
limbii române moderne (DLRM, 
1958). 

Dicţionarele etimologice 
stabilesc istoria cuvintelor, respec-
tiv originea, evoluţia formei şi a 
sensului lor: Dicţionarul limbii ro-
mâne, 1913-1949, scris până la lite-
ra L, continuat de Dicţionarul limbii 
române, serie nouă, 1965-1975. 

Dicţionarele enciclopedice 
oferă nu numai informaţii lexicale, 
dar şi culturale, istorice, ştiinţifice, 
politice, însoţite de ilustraţii 
(fotografii, scheme, hărţi etc.) 

Dicţionarele speciale pre-
zintă cuvintele în funcţie de un anu-
mit criteriu: Dicţionar de neologis-
me, de Fl. Marcu şi C. Maneca, 
Dicţionar de sinonime, de Mircea 
Seche şi Luiza Seche. 

Dicţionarele bilingve şi 
multilingve, pentru cei care studiază 
limbile străine. 

Dicţionarele tematice: de 
scriitori, de opere, de personaje lite-
rare etc. 

Realizarea raportului apozi-
tiv în acest tip de text va fi exempli-
ficată prin fragmente preluate din 
manuale. 

Primele exemple sunt extra-
se dintr-un dicţionar mitologic: 

Apollo, una dintre cele mai 
mari divinităţi ale mitologiei gre-
ceşti. Era fiul lui Zeus şi al lui 
Leto. Pentru că Hera, din gelozie, îi 

refuzase Letonei un loc unde să 
nască, Poseidon a scos la iveală, din 
valurile mării, insula Delos. Acolo, 
după nouă zile şi nouă nopţi de chi-
nuri, Leto a adus pe lume doi ge-
meni : pe Apollo şi pe Artemis. 

Crescând miracolos de re-
pede, la numai câteva zile după 
naştere, Apollo, al                   cărui 

arc şi ale cărui săgeţi deveniseră 
temute, a plecat la Delphi, unde a 
ucis şarpele Python, odinioară pus 
de Hera să o urmărească pe Leto şi 
care, ulterior, devenise spaima în-
tregului ţinut… Un alt episod care i 
se atribuie lui Apollo este cel al 
uciderii ciclopilor: fiul lui Apollo, 
Asclepius, iniţiat de centaurul 
Cheron în tainele medicinei, nu s-
a mai mulţumit să vindece, ci a 
început să-I şi învie pe cei morţi. 
Se spunea că, fiind îndrăgostit de 
Cassandra, fiica lui Priamus, Apol-
lo ar fi iniţiat-o şi pe ea în această 
taină. 

Dionysos, în mitologia 
greacă, zeul vinului şi al viţei de 
vie, denumit la romani şi Bacchus. 
El era fiul lui Zeus şi al muritoarei 
Semele, fiica regelui Cadmus şi a 
Harmoniei. Ca să-şi pună la adă-
post copilul de gelozia Herei, Zeus 
îl încredinţează regelui Athamas şi 
soţiei acestuia, Ino, ca să-l crească. 
Când s-a făcut mare, Dionysos a 
început să cutreiere întreaga lume: 
Aegyptus, Syria, Phrygia, Thracia 
şi, în sfârşit, India. 

(Anca Balaci, Mic dicţionar 
mitologic greco-roman, Editura 

Ştiinţifică, Bucureşti, 1966) 

 În acest dicţionar, apoziţia 
are rolul de a explica termenii unui 
domeniu, mitologia, putând fi recu-
noscute îndeosebi apoziţii care au 
funcţia de a explica termenul bază, 
atât simple: Ino, cât şi dezvoltate: 
fiica regelui Cadmos şi a Harmoni-
ei. 

 Frecvenţa apoziției într-un 
astfel de dicţionar poate fi explicată 
prin utilizarea ca termeni bază a 
unor structuri (îndeosebi nume pro-
prii ale personajelor mitologice) 
care necesită informaţii suplimenta-
re. 

 De altfel, raportul apozitiv 
stă la baza oricărui tip de dicţionar, 
ca în următoarele exemple , prelua-
te din manualele școlare: 

Interviu: din engl. Interview 
(întrevedere), convorbire în care o 
persoană este interogată asupra 
faptelor, ideilor şi proiectelor sale, 
în vederea fie a publicării sau difu-
zării conţinutului, fie a utilizării lui 
în scopul unei analize (anchete de 
opinie etc.). 

 (Dictionnaire Petit Lar-
rousse en couleurs, Librairie Larru-
osse, Paris, 1989)  

 Joc (engl. Game , play) – 
activitate spontană, independentă, 
motivată intrinsec, însoţită de plă-
cere şi fantezie, care se desfăţoară 
după anumite regulu. În literatura 
de specialitate, s-a încercat stabili-
rea unor caracteristici şi funcţii ale 
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jocului. Caracteristici: jocul este 
voluntar, autodeterminat, fără un 
scop anume, liber de constrângeri, 
de seriozitatea cotidiană. El acti-
vează fantezia, facilitează experi-
enţa şi prelucrarea datelor experi-
enţei cotidiene. 

(H.Schaub, K.G.Zenke, Dicţionar 
de pedagogie) 

 OXIMORON – Figură sin-
tactico-semantică realizată ca aso-
ciere între doi termeni cu sensuri 
(aparent) opuse ori incompatibile; 
formă particulară a antitezei. În 
sensul său restrâns, oximoronul 
este interpretat ca relaţie sintactică, 
(determinare, coordonare) a două 
antonime (O. Ducrot- Tz: Todorov); 
într-o încadrare comparativă lărgi-
tă, el poate fi considerat variantă 
(sintagmatică) a antitezei: „această 
întunecată luminozitate care cade 
din stele” (Corneille). Cele mai sim-
ple forme de oximoron se realizează 
prin coordonare sau determinare. 
Pot fi coordonate ori cel puţin intro-
duse în acelaşi context antonime pro-
priu-zise, dar şi termeni incompati-
bili/ incoordonabili dintr-un punct 
oarecare de vedere: „ornamente 
frumoase şi slute” (Arghezi). În ra-
portul sintactic de determinare, oxi-
moronul apare fie datorită contrastu-
lui dintre determinat şi determinant 
(„bulgări fluizi”- Eminescu), fie unie 
opoziţii semantice existente între do-
uă determinări ale aceluiaţi determi-
nant („suferinţă, tu, dureros de dul-
ce”). 

(Dicţionar de ştiinţe ale limbii) 

După cum s-a precizat în definiţie, 
termenul de dicţionar a fost extins 
şi la alte tipuri de conţinut: de per-
sonaje, de idei literare, de cugetări, 
maxime, proverbe etc., construite, 
la rândul lor pe baza raportului 
apoziţional, aşa cum reiese din frag-

mentele de mai jos, extrase dintr-un 
dicţionar de locuri imaginare. 

APA DE ARGINT 

Loc fantastic, apărut în urma în-
cercării la care este supus eroul 
principal. 

APA IORDANULUI 

Loc acvatic miraculos pătruns în 
arealul românesc din sfera motivu-
lui biblic, ţinut în care eroul trebu-
ie să ajungă pentru a împlini un 
deziderat referitor la potenţarea 
fizică, ori în scopul salvării/ redării 
vieţii unei persoane dragi. 

GRĂDINA ZÂNEI ZORILOR 

Loc plasat pe alt tărâm, produs al 
imaginaţiei populare. 

PALATUL DE CLEŞTAR 

Locaţie mai mult părelnică, în care 
este închisă Sânziana, fiica lui Ne-
gru- Împărat, care o dăduse în gri-
ja lui Dunăre- Balaur. 

PALATUL DE SUB ELEŞTEU 

Locaţie fantastică rezultată ca ur-
mare a transformării spaţiilor une-
le în altele: în unitatea mică intră 
unitatea mare. 

TĂRÂMUL GÂNDULUI ŞI AL CU-
VINTELOR 

Spaţiu terestru care există peste 
tot: în poveşti, în viaţa de zi cu zi, 
lumea neputând trăi fără acest 
tărâm. 

TĂRÂMUL IMPOSIBILULUI 

Ţinut în care se ajunge printr-un 
zbor magic, realizat după pro-
nunţarea numelui acestui loc. 

(Dicţionar de locuri imaginare, 
Editura Muzeului Literaraturii Ro-
mâne, Bucureşti, 2006) 

 

 În concluzie, un dicţionar 
este o operă ştiinţifică, în care lim-
bajul se caracterizează prin   clarita-
te , concizie şi implică apariţia unor 
termeni de specialitate. Concizia 
este prin excelenţă caracteristica 
dicţionarului, iar apoziţia are rolul 
de a concentra o cantitate enormă 
de informatie, care trebuie prezenta-
tă în câteva rânduri.  

 

Prof. Carmen Avram  
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 Spre deosebire de sintaxa 
acestui limbaj, care nu este influ-
enţată de sintaxa limbii engleze, 
morfologia limbajului informaticii 
este destul de mult influenţată de 
limba engleză. Astfel, analiza mor-
fologiei acestui limbaj trebuie făcu-
tă, în mod necesar, în comparaţie cu 
morfologia limbii engleze.  

            Vom începe descrierea mor-
fologiei limbajului informaticii pre-
zentând două variante pentru de-
finiţia morfologiei limbii române 
literare: 

            „ Morfologia cuprinde re-
guli privitoare la forma cuvintelor 
şi la modificările formale ale cuvin-
telor studiate pe părţi de vorbire” 
şi 

            „Morfologia este partea 
structurii gramaticale ( şi a grama-
ticii ca studiu al acesteia) care cu-
prinde regulile privitoare la forma 
cuvintelor, la structura lor internă 
şi la modificările lor formale în di-
ferite întrebuinţări.” 

            Întreaga analiză a limbajului 
în discuţie trebuie efectuată ţinân-
du-se cont de definiţiile de mai sus 
şi de faptul că limbajul calculatoa-
relor s-a format pe teritoriul Româ-
niei printr-o trecere, o evoluţie de la 
limba engleză la limba română, păs-
trându-se sau traducându-se anumiţi 
termeni. Pornim deci, de la o anali-
ză sistematică tratând pe rând parti-
cularităţile morfologice ale limbaju-
lui informaticii în funcţie de cum 
apar în cazul fiecărei părţi de vorbi-
re, analizând substantivul, articolul, 
adjectivul, pronumele, numeralul, 

verbul, adverbul şi prepoziţia. Con-
juncţia şi prepoziţia sunt părţi de 
vorbire  ale limbajului care nu se 
deosebesc de cele din limba română 
literară.  

            După cum am mai  spus la 
începutul subcapitolului 2.1. Sinta-
xa, acest limbaj nu este decât limba 
română pusă în slujba ştiinţei calcu-
latoarelor; astfel, găsim în cadrul 
acestui limbaj două categorii de 
substantive: comune: adresă, bit, 
byte şi proprii: Windows, dBase, 
FoxPro, Turbo Pascal, Basic, Ex-

cel. Aceste substantive proprii sunt  
numele unor sisteme de operare ( în 
engleză, „operating sistem” desem-
nează „un ansamblu de rutine sau 
programe cu ajutorul cărora se 
realizează interfaţa utilizator-
sistem de calcul, îndeplinind mai 
multe funcţii.” 

            Genul substantivelor utiliza-

te în limbajul informaticii nu pune 
nicio problemă, deoarece ştim că: 
„În engleza modernă, genul sub-
stantivelor coincide, în marea ma-
joritate a cazurilor cu sexul ( când 
este vorba despre fiinţe), iar genul 
neutru este folosit pentru lucruri, 
pentru ceea ce nu este însufleţit.” 

            Deducem astfel că toate 
substantivele acestui limbaj prove-
nite din engleză sunt de genul neu-
tru, această presupunere este confir-
mată de substantive ca: cip, 
browser, PC  care, în trecerea de la 
engleză la română primesc termi-
naţii de neutru româneşti, dar a că-
ror formă nu se modifică deloc; as-
tfel, avem: cip-uri, browser-e, PC-
uri. 

            Aşadar, influenţa limbii en-
gleze este destul de puternică în 
cazul genului substantivelor. 

            În cazul numărului substan-
tivelor, cercetătorii informaticieni 
sunt foarte derutaţi, neştiind cum să 
formeze pluralul pentru anumite 
substantive provenite din limba en-
gleză, preluate ca atare: software 
(unde „–e” este desinenţa de neutru 
plural din limba română, după mo-
delul cazier-caziere) sau softwar-uri 
( unde ”–uri” este tot desinenţa de 
neutru plural, după modelul adevăr-
adevăruri). 

            Tot de problema pluralului 
se leagă şi substantivul bit, care are 
plural în limba engleză bits, iar în 
limba română el primeşte desinenţa 
de plural masculin „-i” (biţi) la for-
ma de singular bit, formă preluată 
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din engleză fără a fi modificată în 
nici un fel). 

            Legat de problema cazului, 
remarcăm că apar substantive la 
toate cazurile, dar, lucru ciudat pen-
tru un limbaj ştiinţific, apar chiar 
substantive la cazul Vocativ:” Mu-

ză, fii trează!” 

            Legat de problema cazului, 
remarcăm că apar substantive la 
toate cazurile, dar, lucru ciudat pen-
tru un limbaj ştiinţific, apar chiar 
substantive la cazul Vocativ:” Mu-
ză, fii trează!” 

            Conform Gramaticii limbii 
române:  

            „Articolul este partea de 
vorbire care se declină şi însoţeşte 
substantivul, având rolul de a arăta 
în ce măsură obiectul denumit prin 
substantivul respectiv este cunoscut 
vorbitorilor. Articolul este un sim-
plu instrument gramatical, fără 
sens lexical. După gradul de indivi-
dualitate pe care-l exprimă, artico-
lul poate fi hotărât sau nehotărât. 

            Pentru a porni la analiza 
problemei articolului în cadrul şti-
inţei informaticii, trebuie să stabi-
lim că ne vom îndrepta atenţia nu-
mai către cuvintele preluate ca atare 
din limba engleză. 

            Astfel, cuvântul  pointer a 
fost mai întâi trecut la plural şi apoi 
articulat cu ajutorul instrumentaru-
lui gramatical românesc pointerii:  

            „Pointerii la metodele virtu-
ale sunt obţinuţi exact în aceeaşi 

manieră ca şi pointerii la metodele 
obişnuite” 

            Interesant  este faptul că un 
cuvânt care continuă să-şi menţină 
forma englezească, chiar şi după ce 
a fost preluat de limba română, este 
articulat cu un articol românesc.  

            Această tratare a cuvintelor 
ce provin  dintr-o limbă străină cu 
instrumentar românesc, cuvintele 
continuând să-şi menţină forma  
neschimbată, este o trăsătură speci-
fică limbajului informaticii. De-
monstrăm pentru o cât mai mare 
claritate afirmaţia de mai sus cu alte 
exemple: software-ului e un cuvânt 
englezesc preluat de limba română 
ca atare şi articulat cu instrumentar 
gramatical românesc „-lui ( articol 
enclitic); mouse-ul comportă ace-
eaşi discuţie ca şi exemplul anteri-
or; PC-urilor : „HP este în fruntea 
schimbărilor cu o nouă revoluţie în 

domeniu PC-urilor.” 

            Aceste fenomene oarecum 
neobişnuite sunt datorate faptului că 
limba română, în cazul informaticii, 
a fost nevoită să preia aceşti ter-
meni cu forma lor din limba de bază 
deoarece aceşti termeni nu-şi gă-
seau echivalenţi în limba română ( 
de ex. modem, byte, bit, cip, bit-
map, site), din cauza faptului că 
limba română nu a avut timp să-şi 
formeze propriul limbaj în ce pri-
veşte ştiinţa calculatoarelor sau din 
cauză că traducerea lor era atât de 
lungă, încât nu putea fi vehiculată. 

            Ca şi în cazul celorlalte părţi 
de vorbire, în cazul adjectivului nu 
vom studia decât acele fenomene 
neobişnuite care ţin de informatică, 
lăsând la o parte chestiunile deja 
cunoscute despre adjectiv. 

            În revistele de specialitate 
întâlnim acelaşi fenomen ca şi în 
cazul formării pluralului şi  al  arti-
culării: pe baza unor substantive 
provenite din limba engleză şi pre-
lucrate în limba română ca atare se 
realizează adjective: de ex. softist : 
„ Softist fiind, eu griji n-aveam ”. 
Acest adjectiv s-a format de la sub-
stantivul soft + sufixul „-ist”. 

            Se înregistrează în cazul 
revistelor de specialitate şi anumite 
adjective care din punct de vedere 
semantic nu ar trebui să existe într-
un text cu caracter ştiinţific. De 
exemplu:  îngrozitor: „Din cauza 
îngrozitorilor regiştri segment …” 

            Adjectivul prietenos / priete-
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noasă, în contexte precum: interfaţă 
prietenoasă, program prietenos, 
bază de date prietenoasă, aplicaţie 
prietenoasă, site prietenos, sistem 
prietenos, echipament de calcul 
prietenos, program de arhivare pri-
etenos îl traduce pe user-friendly 
din engleză. Adjectivul prietenos 
are în limba română o serie de sen-
suri mai vechi, uzuale: plin de 
afecţiune, de prietenie, de amabili-
tate, afabil, binevoitor, afabil, ami-
cal; plăcut, agreabil, atrăgător şi 
ajunge ca în domeniul informaticii 
să calchieze, după modelul limbii 
engleze, sensul specializat, obţinut 
ca urmare a unei extinderi metafori-
ce. 

            Obţinut ca urmare a unei 
extinderi metaforice, prietenos / 
prietenoasă  devine, aşadar, termen 
informatic. Prin utilizarea frecventă 
în texte adresate publicului larg, 
termenul începe să intereseze din 
nou limba comună, suferind inevita-
bile imprecizii, simplificări, lărgiri 
de sens.  

            Prin despecializare, sensul 
devine pentru vorbitorul obişnuit 
„uşor de utilizat, de folosit, uşor de 
învăţat, de înţeles, mai ales de către 
nonexperţi.” 

            În acest moment este proba-
bil ca sensul să fi suferit o evoluţie 
atât ca urmare a unui factor extra-
lingvistic, concretizat în interesul 
publicului pentru respectivul ter-
men, care este un fenomen general 
în mai multe limbi, dar şi ca urmare 
a unui calc semantic după modelul 
limbii engleze. 

            Adjectivul la care ne-am 
referit a dezvoltat şi alte sensuri, 

folosite în diferite domenii, pe lân-
gă cel al informaticii, de exemplu: 

            „Cercetătorii germani au 
descoperit explozibilul prietenos cu 
mediul.” 

            Aşadar, sensul nou, strict 

ştiinţific, dobândit de cuvinte mai 
vechi în limbă, ex. prietenos, în ur-
ma unor transferuri semantice, după 
modelul limbii-donator, engleza, 
cuvinte care devin termeni la nive-
lul discursului specializat informa-
tic al limbii-receptor, suferă, prin 
apariţia în texte adresate publicului 
larg, o despecializare, o diluţie, 
având loc chiar o contaminare cu 
sensul nespecializat existent iniţial 
în limbă, situaţie în care s-ar reface 
traseul iniţial din limba engleză . De 
exemplu: 

            „Această  ultimă versiune a 
fost îmbogăţită cu o serie de 
funcţionalităţi noi, având, în primul 
rând, o interfaţă intuitivă şi priete-
noasă.” 

            În privinţa numeralului, 
morfologia limbajului informaticii 
nu înregistrează nicio deosebire faţă 
de morfologia limbii române. 

            La nivelul numeralului, con-
statăm, în cazul limbajului informa-
ticii, o mare abundenţă. Pentru a 

demonstra frecvenţa mare de nume-
rale din textele de informatică, ape-
lăm la „literatura” de specialitate şi 
extragem câteva fragmente elocven-
te în acest sens: 

            „Şirurile cu identificatorii 
cuprinşi între 0-15 sunt memoraţi 
într-un segment, cei cu identificato-
rii între 16 şi 31, în altul şi aşa mai 
departe.” 

            „Să presupunem că scriem 
un program care lucrează cu cor-
puri în trei dimensiuni. Dacă vom 
memora coordonatele unui punct în 
trei variabile…” 

            „Sunt admise toate in-
strucţiunile şi modurile de adresare 
ale procesorului 80386 şi ale co-
procesorului 80387. 

            „Prima formă poate fi utili-
zată numai dacă portul are o valoa-
re mai mică decât 256.” 

            În ceea ce priveşte verbul, 
putem spune că această parte de 
vorbire este, în cazul limbajului 
informaticii, puternic influenţată de 
limba engleză. 

            Vom analiza un set de verbe 
cu statut aparte în informatică, adi-
că acele verbe care provin din limba 
engleză şi asupra cărora s-a încercat 
o „românizare” a formei lor, 
conţinutul rămânând acelaşi. 
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             De exemplu: 

1. engl. to acces devine în limba 
română a accesa. Verbul pare a fi 
sinonim cu a avea acces, dar de-

finiţiile celor două verbe dovedesc 
că ele nu sunt sinonime nici pe de-
parte, mai ales că verbul a accesa 
este tranzitiv (a accesa o locaţie de 
memorie),  iar verbul a avea acces 
este intranzitiv (a avea acces la bi-
bliotecă). 

2. verbul a apela vine din engle-
zescul to appeal şi este un verb tran-
zitiv : a apela  un serviciu; verbul a 
apela din limba română literară 
vine din franceză - appeler -şi este 
verb intranzitiv. 

verbul a se buta provine din engle-
zescul to butt şi s-a format pe tărâm 
românesc în felul următor: cuvântul 
nu a fost tradus în limba română, ci 
a fost luată forma lui englezească şi 
modificată după sistemul verbului 
românesc: to, care este marca ver-
bului la infinitiv în limba engleză, a 
devenit a, care este marca verbului 
în limba română, iar –a din but-a, 
este terminaţia pentru conjugarea I. 

            Rezultă din exemplele de 
mai sus următorul lucru: că există 
în informatică aceeaşi situaţie care 
s-a înregistrat în trecerea de la lati-
nă la română, în procesul de forma-
re a limbii române. Este posibil ca 
într-un viitor nu foarte îndepărtat , 

să existe nişte legi fonetice în ca-
drul limbajului informaticii după 
care cuvintele din engleză vor fi 
preluate în limba română. 

            Se încearcă în cadrul limba-
jului informaticii o reducere a folo-
sirii prepoziţiilor, dar acest lucru se 
întâmplă tot din dorinţa ca discursul 
să fie cât mai scurt, ca enunţul să fie 
cât mai „la obiect”, pentru ca mesa-
jul să fie receptat rapid şi corect. 

            Spre exemplificarea celor 
spuse mai înainte, vom analiza câte-
va extrase din „literatura” de speci-
alitate. Găsim în lucrarea 
„Windows” următoarea formulare: 
„aplicaţii orientate obiect”- aceasta 
este traducerea cuvânt cu cuvânt  a 
ceea ce americanii numesc „object 
oriented program”, dat fiind că en-
gleza este o limbă sintetică. În faţa 

cuvântului „obiect” (object) nu apa-
re nicio prepoziţie; în limba română 
expresia ar fi trebuit tradusă astfel: 
„aplicaţii orientate pe obiecte”, un-
de pe obiect (e) funcţionează din 
punct de vedere sintactic ca un 
complement de relaţie. 

            Această reducere a folosirii 
prepoziţiilor se înregistrează şi în 
cazul a ceea ce, în morfologia lim-
bii române, poartă numele de atri-
but substantival prepoziţional. As-
tfel, întâlnim: „registru segment” , 
deşi corect ar fi fost „registru de 
segment”. Forma corectă apare to-
tuşi, dar se preferă  forma fără pre-
poziţie, pentru că astfel se scurtează 
enunţul şi se ajunge la acea 
„brevitas”- trăsătură importantă a 
limbajului informaticii. La o analiză 
mai atentă, observăm că ponderea 
atributelor substantivale fără pre-
poziţie este mai mare decât cea a 
atributelor cu prepoziţie şi acest 
fapt se întâmplă numai în cazul ex-
presiilor cuvintelor care au fost tra-
duse mot-á-mot din limba engleză. 

            De exemplu, expresia 
„Multiple Document Interface” a 
fost tradusă „interfeţele multidocu-
ment” sau „interfaţa document mul-
tiplă”. Această traducere scurtă este  
preferată de informaticieni, deşi 
traducerea corectă ar fi fost: 
„interfaţa multiplă de document”. 
Iată un alt exemplu în care expresia 
englezească „open function” a fost 
tradusă parţial, păstrându-se cuvân-
tul open pentru a oferi scurtime for-
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mulei ”funcţie open”, deşi traduce-
rea corectă ar fi fost „funcţie de 
deschidere”. 

            Se întâlnesc cazuri unde 
prepoziţia este eliminată prin păs-
trarea formulei engleze în care nu 
există această parte de vorbire, ex-
presia engleză având calitatea că 
este mai scurtă decât traducerea 
românească. Pentru a demonstra 

afirmaţia de mai sus, oferim urmă-
toarele exemple: 

            „ Menu Manager permite de 
asemenea utilizatorului să ascun-
dă...” , unde „Menu Manager” se 
traduce: ”gestionar de meniuri”- o 
traducere corectă, dar foarte lungă. 

            „Window Manager oferă 
acum ferestre modale şi palete în 

furnitura standard”, unde 
„Window Manager” se traduce prin 
„gestionarul de ferestre.” 

 

Prof. Iuliana Păștin  
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REZULTATE SIMULARE BACALAUREAT 2016 

 Rata de promovare la si-
mularea examenului de Bacalau-
reat este de 38,77% la clasa a XII
-a și de 25,76% la clasa a XI-a, 
potrivit  datelor prezentate de 
Ministerului Educației Naționale 
si Cercetării Științifice. 
 Ministerului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice 
a prezentat rezultatele celor 231.958 
de elevi de clasa a XI-a și a XII-a, 
care au participat la toate probele 
simulării naționale a examenului de 
Bacalaureat 2016. Datele statistice 
ne arată ca ponderea elevilor de 
clasa a XII-a care au obținut medii 
ce asigură promovarea examenului 
(6 și peste 6) este de 38,39% 
(42.386 de elevi din 110.423 de 
elevi prezenți), rezultatul este rela-
tiv la același nivel cu cel al ratei de 
promovare de anul trecut - 
38,77%", precizează MENCS. 
 Potrivit datelor prezentate 

de Ministerului Educației Naționale 
și Cercetării Științifice situația 
notelor peste 5 la clasa a XII-a este 
următoarea:  
 64,6% la Limba și literatura 

română (procentaj superior ce-
lui de anul trecut: 61,36%);  

 80,8% la Limba maternă (cu 5 
procente in plus fata de 2015 - 
75,49%);  

 53,2% la proba obligatorie a 
profilului - Matematică sau Is-
torie (procentaj superior față de 
2015 - 52,49%);  

 60,8% la proba la alegere a pro-
filului (în ușoară creștere, în 
raport cu 2015 - 60,3%) 

 Tot potrivit MENCS, rata 
de promovare la clasa a XI-a este de 
25,76%, în scădere cu 3 procente 
comparativ cu 2015, când aceasta s-
a situat la valoarea de 28,51%. Din-
tre cei 121.535 de elevi participanți 
la simularea din 2016, 31.313 elevi 

au obținut medii peste 6. Pe probe, 
situația notelor peste 5 primite de 
elevii de clasa a XI-a se prezintă 
astfel: 
 - 57,6% la Limba română (în creș-
tere cu aproximativ 6 procente față 
de 2015 - 51,77%), 
- 72,7% la Limba materna (în creș-
tere față de 2015 - 56,97%).  
 - 37,6% la proba obligatorie a pro-
filului - Matematică sau Istorie (în 
scădere cu aproape 5 procente față 
de anul trecut - 42,35%)    
     Elevii claselor a XI-a nu au sus-
ținut proba la alegere, având în ve-
dere ca aria de acoperire a discipli-
nelor nu este similară celei de clasa 
a XII-a, afirma MENCS. 
Pe tranșe de medii, situația cumula-
tă (clasa a XI-a și clasa a XII-a) 
arată astfel: 
 158259 de elevi au obținut me-

dii între 1 și 5,99 
 25.823 de elevi au obținut me-
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dii între 6 și 6,99 
 25.802 elevi - medii între 7 și 

7,99 
 16.866 de elevi - medii între 8 

și 8,99 
 5.195 de elevi - medii între 9 și 

9,99. 
 13 elevi au încheiat simularea 

examenului de Bacalaureat cu 
media 10. 

Rezultatele elevilor Colegiului 
Național  „Ion Luca Caragiale” , 
note peste 5,  arată astfel: 
Clasa a XI-a 

 58,75% la Limba si literatura 
romană (57,6% procentul națio-
nal), 

 32,74% la proba obligatorie a 
profilului - Matematică sau Is-
torie (37,6% procentul național) 

Clasa a XII-a 

 77,24 la Limba si literatura ro-
mană (64,6% procentul națio-
nal );  

 77,24 la proba obligatorie a 
profilului - Matematica sau Is-
torie (53,2% procentul națio-
nal);  

 80,28 la proba la alegere a pro-
filului (60,8% procentul națio-
nal). 

     Și anul acesta elevii s-au întrecut 
în greșeli și exprimări care de care 
mai haioase. Iată câteva „perle” 
naționale: 
 Un elev este convins ca ''Ion 

iubea pământul, că Ana era prea 
plictisitoare''. 

 ''În genul liric, autorul se vaită 

tot timpul de câte ceva și e foar-
te plin de lacrimi. În cazul nos-
tru plânge în trei strofe, și nici n
-are motiv decât că apune soa-
rele.'' 

 ''Poetul aberează non-stop, se 
uită în jur și vede blonde, îngeri 
cu aripi și ochi. Cel mai proba-
bil l-a adus în acest hal iubita 
lui care îi e dor de ea'' 

 ''Basmul este opera unde auto-
rul fabulează și aberează și ni-
mic nu se întâmplă ca în viața 
reală, adică e vrăjeală că nu 
există zmei și feți frumoși.'' 

 ''Acum găsim cărțile să le citim 
pe internet sub forma de filme'' 

 ''Pe mine m-a ajutat internetul 
să cumpăr prima carte după 
foarte mult timp, scrisă de un 
polițist. Am citit o poveste de-a 

lui cu bețivi și am vrut să-mi 
îmbogățesc cultura.'' 

 'Telefonul mobil este pentru noi 
oamenii de azi cum erau săgeți-
le pentru Vlad Țepeș daca nu 
avea săgeți nu putea să-și facă 
treaba și să țepuiască oamenii, 
așa și noi fără telefoane celulare 
nu putem să rezolvăm proble-
me.'' 

  ''Virgula ajută la neîngrămădi-
rea cuvintelor''. 

 

Prof. Adrian Manu 
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O lume uitată, de care ne 
lovim în fiecare zi fără să ne dăm 
seama. O lume în care oricine e bi-
ne primit și în care nu îți trebuie un 
pașaport ca să o explorezi. Este o 
lume în care imaginația și creativi-
tatea fiecărui om sunt libere să facă 
ce vor, însă este mai dificil de găsit 
intrarea, care se poate ascunde în 
orice carte citită.  

Am descoperit-o și eu în-
tâmplător, într-o zi de iarnă geroasă. 

Sună a povești, dar asta s-a și în-
tâmplat. Nu de mult primisem de la 
cineva o carte. Nu aveam de gând 
nici măcar să o deschid, dar ceva 
mă atrăgea la ea. Să fi fost oare co-
perta? Titlul? Autorul? Mă uitam la 
ea de parcă era un obiect nemaivă-
zut până atunci. Astfel, din curiozi-
tate și împins de o forţă misterioasă 
a cărții, am început să citesc cuvânt 
cu cuvânt, rând cu rând și să desco-
păr o lume inedită a romanelor poli-
țiste.  

Am auzit păreri împărțite 
ale oamenilor cu privire la acest gen 
de literatură. „Mda… Nu pot să zic 
că nu sunt interesante sau că nu te 
țin în suspans. Mai mult mă ener-
vează autorul. Parcă te plimbă de 
la un personaj la altul și te face să 
crezi că ai depistat făptașul. Dar ce 
să vezi! La final descoperi cu totul 
altceva și nu îți vine să crezi. Parcă 
autorul o face intenționat.” Și tot 

așa…  

Într-adevăr, sunt singurele 
cărți care mă captivează și mă fac 
dependent de ele. Datorită acțiunii 
complicate și a numeroaselor in-
trigi, acestea te țin în suspans și te 
obligă să le citeşti până la capăt. 
Nu pot să spun că am fost un adept 
al cititului când eram mai mic. Ope-
rele pe care le studiez la școală mi 
se par de multe ori prea vechi și 
chiar prea demodate pentru vremu-

rile noastre. Totul a evoluat, inclu-
siv literatura.  

Am pătruns în acest univers 
nu de mult timp, deși mi-ar fi plăcut 
să-l fi descoperit mai de mult. Car-
tea pe care am amintit-o mai devre-
me se numește „Spionaj la mănăsti-
re”, care pentru mine a reprezentat 

poarta de acces în această lume.  

Ar dura prea mult timp să 
enumăr toate aspectele care m-au 
impresionat la această operă. Înce-
pând de la acțiune și de la personaje 
până la modul în care a fost redacta-
tă și vocabularul utilizat. Nu aș vrea 
să intru în astfel de detalii, deoarece 
nu mă pricep. (Doar nu sunt un cri-
tic literar.) Foarte mult m-am atașat 
de personaje, mai ales de maiorul 
care investighează cazul. Modul în 
care gândea și făcea conexiuni între 
toate probele adunate mă fascina. 
Toate aveau o logică incredibilă, la 
care puțini s-ar fi gândit. De multe 
ori îmi părea rău că nu pot corela 
unele evenimente și detalii între ele, 
astfel încât să-mi dau seama dacă 
personajele mint sau spun adevărul. 
Totuși, găseam o scuză. Maiorul 
Minerva Tutovan fusese profesoară 
de matematică în tinerețe, dar după 
o vârstă s-a reprofilat și a ales calea 
investigațiilor. O fire greu de su-
portat și de mulțumit, Minerva obiș-
nuia să-și testeze subalternul, loco-
tenentul Vasile Dobrescu, fostul ei 
elev, prin diferite exerciții de per-
spicacitate. Acesta rămăsese cori-
gent la matematică în clasa a IX-a, 
iar de atunci coșmarurile cu profa 
lui nu încetau să mai dispară. Elevii 
o porecliseră Samuraiul.  

Una peste alta, autorul căr-
ții, Rodica Ojog-Brașoveanu își 
răsfață cititorii traversându-i prin 
diverse întâmplări care mai de care 
mai interesante, pline de suspans și, 
câteodată, pline de umor. Bineînțe-
les, rămas captiv în această lume, 

Pagină 31 

O lume uitată… 



Nr. 9 

Aprilie 2016 

 

am căutat să citesc mai multe opere 
ca să o pot înțelege. Nu doar că am 
explorat-o atent și cu mare grijă, dar 
am căpătat și un fel de cetăţenie. 
Am început să cunosc mai bine per-
sonajele, am învățat cât de îndemâ-
natic trebuie să fii ca să ascunzi 
probele (și aproape mereu rămâne o 
greșeală, aparent minoră, dar care te 
demască) și cât de ușor te pot trăda 

cei din anturajul tău. Toate acestea 
sunt de găsit în cărțile Agathei 
Christie de România, cum a fost 
supranumită.   

*Alte cărți scrise de Rodica Ojog-
Brașoveanu care m-au impresionat: 
„ Minerva se dezlănțuie”, 
„Cianură pentru un surâs”, „Bună 
seara, Melania!”, „320 de pisici 
negre”, „Anonima de miercuri”, 

„Melania și misterul din parc”, 
„Omul de la capătul firului”, 
„Stilet cu șampanie”, „Apel din 
necunoscut”.        

 

Marinescu Radu Marian, 

Clasa a X-a A 
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 Ca orice elev îmi doresc 

foarte mult să mă maturizez și să 

devin independentă pentru a tre-

ce ușor prin viața cotidiană de 

adult , dar asta nu înseamnă că 

întâmpin acest lucru cu brațele 

deschise. Îmi place să fiu copil și 

o să-mi lipsească mult acest lu-

cru atunci când va trebui să mă 

obișnuiesc cu traiul la cămin sau 

în gazdă, ajungând în cele din 

urmă la plătitul facturilor. În cele 

ce urmează am să vă dau câteva 

motive care , cu siguranță ,o să-

mi lipsească din viața adolescen-

tină : 

1.Momentele petrecute cu fa-
milia 

 Familia pentru mine re-

prezintă cel mai de preț lucru din 

viața unui om . Familia te ridică 

în momentele grele și te sprijină 

și înveselesc oricând ai nevoie, 

așa că de ce n-am profita de cât 

mai multe momente împreună cu 

părinții și frații cât încă putem?  

Filmele de acțiune văzute cu tata 

și mersul cu bicicleta , serile de 

discuții pe diferite subiecte și 

gătitul împreună  cu mama , 

prosteala din fiecare zi cu soră-

mea  și , bineînțeles mesele îm-

preună mă  fac să îmi ador viața 

și familia . Voi mai avea timp de 

asta când voi fi la facultate? Si-

gur vom mai face astea , dar nu 

așa des . Din această cauză nu 

mă grăbesc să cresc, dorind să 

avem cât mai mult timp petrecut 

împreună. Încearcați  să profitați 

de timpul petrecut cu familia cât 

încă puteți ! 

2. Liceul și viața de licean  

 Ah, viața de liceu ! Cât 

de frumoasă e ea! Emană pros-

pețime și fericire, chiar dacă 

mulți nu cred asta.  

 Obișnuiam să fiu una din 

acei mulți. Știu, sunt clasa a 10 –

a , dar cu cât înaintez spre baca-

laureat și spre absolvirea liceului 

simt o oarecare nostalgie pe care 

Nu vreau să cresc!!! 
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o voi avea la sfarșitul acestuia . 

Sună ciudat , dar lasați-mă să vă 

explic ! Emoții  intense, momen-

te amuzante petrecute în orele de 

curs sau pauze ,  oameni extraor-

dinari cu care vei vrea să ții lega-

tura mult timp de acum încolo ,la 

fel ca și momentele cu familia, 

nici pe acestea nu le poți recupe-

ra mai târziu așa că bucurați-vă 

de ele cât încă mai  aveți timp ! 

3. Prietenii  

 Articolul pe care îl scri-

sesem în numărul precedent s-a 

numit „Cine sunt?” . Acolo am 

menționat că este foarte impor-

tant în jurul căror oameni alegi 

să-ți petreci timpul, deoarece 

anturajul te influențează foarte 

mult . Te poate influența în rău 

sau în bine , asta depinde de cum 

vrei tu să fie , dar să trecem pes-

te această mâncare de pește.  

 Prietenii adevărați sunt 

oamenii care, pe lângă familie 

decid să stea cu tine și să te ajute 

indiferent de personalitatea ta și 

de faptele tale . Credeți că veți 

rămâne prieteni toată viața. Une-

ori se întâmplă asta, dar nu poți 

să promiți asta, deoarece toți oa-

menii se schimbă și o iau pe dru-

muri separate. Cum am mențio-

nat mai sus, păstrați intacte rela-

țiile cu prietenii și momentele pe 

care le aveți împreună. De ase-

menea, nu contează câți prieteni 

ai în liceu , ci câți rămân după 

liceu. 

4. Profesorii 

 Da, este un motiv separat 

de viața de licean, deoarece , cu 

toată sinceritatea , profesorii sunt 

niște oameni minunați.  

 Fie ca îi simpatizezi, fie 

că te bucuri că-i calci pe nervi , 

ești norocos că ai în viața ta as-

tfel de oameni pentru că ai de 

învățat de la fiecare în parte câte 

ceva , iar acești oameni  știu mai 

bine prin ceea ce treci și experi-

mentezi și crezi sau nu ,îți va 

părea rău că nu-i mai ai în viața 

ta mai târziu.  

 Sinceră să fiu, sunt mult 

mai multe motive pentru care nu 

vreau să cresc (sau așa repede 

cel puțin) , dar cred că este sufi-

cient cu ceea ce am scris . 

  Într-o mică concluzie, vreau să 

spun că este important să prețu-

iești tot ce ai în acest moment . 

Trecutul e trecut , iar de viitor nu 

trebuie să ne temem : ce va fi să 

se intample , se va intampla , dar 

important este să trăim  la ma-

xim prezentul cu persoanele 

dragi nouă. 

                  

Ioniță Alexandra ,  

clasa a X-a A  
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„Fie că îi simpatizezi, fie că 
te bucuri că-i calci pe 

nervi , ești norocos că ai în 
viața ta astfel de oameni 

pentru că ai de învățat de la 
fiecare în parte câte ceva , 
iar acești oameni  știu mai 
bine prin ceea ce treci și ex-

perimentezi și crezi sau 
nu ,îți va părea rău că nu-i 
mai ai în viața ta mai târ-

ziu.” 
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 Skeptics and Believers 
Supporters of cap-and-trade say 
that this policy helps put global 
climate change in terms that citi-
zens and consumers can under-
stand. Because climate change is 
an enormous problem, people 
often have difficulty seeing how 
they can make a difference. Peo-

ple respond better to problems 
that affect them directly and can 
be addressed by personal deci-
sions. Cap-and-trade puts a price 
on carbon emissions. Because 
citizens and consumers under-
stand prices, they can choose to 
support technologies and prod-
ucts that produce less carbon. 
Such consumer pressures will 
help  business owners see the 
benefit of reducing emissions.  
Supporters also point to the suc-
cess of similar efforts. Research-
ers with the Global Environment 
Program note that the U.S. Clean 
Air Act in 1990 established a 
cap-and-trade  system for sulfur 
dioxide (SO2) emissions, the 
primary cause of acid rain. “This 
system has  proven to be such an 
environmental and economic 
success—reducing SO2 emis-
sions at a fraction  of the ex-
pected costs—that the European 
Union borrowed directly from it 
to design its cap-and-  trade sys-
tem for CO2 emis-
sions” (Mathers and Manion, 
2005).  Opponents of cap-and-
trade believe that such a plan 
cannot work because it is a na-

tional  response to a worldwide 
problem. Even if some countries 
“cap” carbon emissions, other 
countries will continue to pro-
duce them. Thus, countries with 
caps lose business to countries 
without caps, and the problem 
with carbon emissions continues. 
Many people also oppose cap-  

and-trade 
because 
they be-
lieve it will 
cost jobs 
and other 
economic 
benefits. 
They argue 
that cap-  
and-trade 
forces busi-
nesses ei-
ther to pro-

duce less carbon or trade for car-
bon credits. In both  cases, the 
result is fewer jobs (Jordan, 
2009).  Supporters agree that 
some carbon economy jobs will 
be affected by cap-and-trade. On 
the other hand, they note what 
happened when the automobile 
was introduced in the 20th cen-
tury:  while old jobs connected 
to horses disappeared, new jobs 

and industries were created. 
Similarly,  they argue, new jobs 
and industries will be created to 
meet the needs of a post-carbon 

economy.  Some opposition to 
cap-and-trade comes from envi-
ronmentalists who say that some  
important stakeholders are often 
left out of the process. They 
claim that industrial leaders are 
included in decisions about the 
CO2 emission “caps,” but envi-
ronmental groups are excluded  
from the discussions. A study by 
Climate Action Network Central 
and Eastern Europe (CAN-  
CEE) concluded that 
“Environmental NGOs have of-
ten been excluded from the con-
sultation processes and even 
when given a chance to provide 
comments, those were not taken 
into  consideration or men-
tioned” (“Independent NGO 
Analysis of NAPs of New Mem-
ber States,”  2004). These envi-
ronmental opponents also worry 
that concessions made by gov-
ernment in order  to gain the 
support of businesses make the 
system too weak. In the Czech 
Republic, for example,  the an-
nual CO2 cap was set at almost 
21% above historical emission 
levels. Ironically, a system 108 
that is intended to benefit every-
one is decided in secret only by a 
very select and powerful few. 

Many economists and environ-
mentalists oppose giving govern-
ment-provided emission  credits 
without a cost to major CO2 pro-

Cap-and-Trade 
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ducers. Instead, they prefer car-
bon auctions, where major  CO2 
producers must buy their credits 
from the government. The gov-
ernment can then use these  
funds to support other CO2 re-
duction strategies such as “clean 

energy” sources (wind, solar,  
geothermal, tidal). Some envi-
ronmentalists even prefer a 
“carbon tax” on all carbon usage 
to  encourage everyone to reduce 
CO2 quickly to avoid environ-
mental catastrophe.  Many busi-
ness interests oppose taxes as a 
matter of principle. They believe 
their primary  responsibility is to 
make money for their owners or 
investors, and government regu-
lations are  often seen as at-
tempts to reduce their profits. 
Thus, some companies prefer 
cap-and-trade  systems to more 
direct government mandates be-
cause cap-and-trade gives them 
the flexibility to  decide how 
they will meet their emissions 
targets.  Cap-and-trade support-
ers also argue that companies 
can both reduce their carbon 
emissions  and prosper economi-
cally without extra costs to their 
stakeholders. Until recently, in-
dustries  needed to pay the costs 
of monitoring and reporting data 
to the government. Reporting 
took time,  cost money, and de-
pended on the honesty of the 
businesses that provided it. To-
day,  governments, non-
governmental organizations, and 

even ordinary people can use 
satellite data  and other resources 
available via the Internet to mon-
itor CO2 emissions. Therefore, 
businesses  may no longer have 
to bear the cost of data collection 
and reporting or worry about 

transparency.  Cap-and-trade is 
but one example of what former 
Czech president Vaclav Havel 
has called “the challenge to be-
have responsibly.” After all, he 
notes, “Technological measures 
and  regulations are important, 
but equally important is support 
for education, ecological training 
and  ethics—a consciousness of 
the commonality of all living 
beings and an emphasis on 
shared  responsibility”. 
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20 martie 2014  

Bucureşti  

Dragă prietenă, 

 

Nu ne-am văzut de atâta timp, astfel că m-am hotărât să-ţi scriu, să ştii că, deşi distanţa fizică dintre noi este mare, 

tu esti un suflet pe care-l simt aproape, ori de câte ori am nevoie de o încurajare. 

Este suficient să mă gândesc la tine şi să ştiu în acel moment că greul care cred că mi-e împotrivă atunci când vreau să 

realizez ceva, dispare. 

Nu pot uita optimismul şi bucuria ta din ziua aceea când, alături de ceilalţi voluntari, am mers să vizităm şi să ducem 

daruri ”din inimă de copil” celor aflaţi în suferinţă. 

Eşti o fiinţă puternică şi am apreciat că poţi să fii la fel ca noi, în ciuda faptului că problema ta este una atât de seri-

oasă, cel puţin faţă de ”falsele” probleme pe care noi, care ne numim ”normali” le creăm zi de zi. 

Când s-a pus problema, în clasa noastră, dacă să te implicăm în grupul nostru, ca partener voluntar, eram convinsă că 
nu vei accepta invocând ”neputinţa” ta. Eu, cu siguranţă, aşa aş fi făcut. Mi-aş fi zis că le am eu pe-ale mele, destule, că nu vreau să 
aud şi de ale altora. Tu, spre surprinderea multora, ai acceptat necondiţionat. După întâia ”misiune”, cea despre care am amintit mai 
devreme, am constatat că, în trupul tău mărunt şi slăbuţ, aflat în lungi şi repetate perioade pe un pat de spital, ascunzi un suflet ne-
mărginit de bun şi de frumos. Un suflet ca o pasăre care a fost eliberată din colivie să se bucure pentru totdeauna de căldura şi lumina 
soarelui. Da, vorbesc serios, un suflet- pasăre care, până de curând, a stat închis în colivia construită dintr-un amalgam ciudat: lipsa de 
atenţie, uneori ironia celor de vârsta ta, alteori încercarea insistentă de a te proteja excluzându-te din grupurile de acţiune în diverse 
situaţii. Toate acestea au ridicat ”închisoarea” care îţi impunea să stai atât de retrasă, să spui atât de puţine cuvinte, să nu ne laşi să 
te cunoaştem. Fără să ştiu, atunci când ţi-am propus să fii alături de noi în grupul de colindători, am făcut să dispară zidul acela. 
”Pasărea a cântat!” De atunci ai lăsat să se vadă în tine fiinţa veselă, bună şi puternică pe care astăzi o cunoaşte toată lumea. Am mai 

văzut că, în comparaţie cu tine, noi suntem uneori atât de slabi, de nerecunoscători vieţii pe care o avem. 

Aici, în şcoala în care învăţ acum, lângă noii mei colegi, simt lipsa unui om ca tine. Mi-e tare dor să te revăd şi mi-am 

propus ca în vacanţa de Paşte să fiu din nou alături de tine în grupul de voluntari. 

În speranţa ca această scrisoare te va găsi bine, sănătoasă şi la fel de puternică, îţi mărturisesc că abia aştept să ne 

vedem. 

Te îmbrăţişez cu drag! 

A ta prietenă, Ștefania 
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Scrisoare, de Voicu Ștefania, clasa a IX-a A 

1."Zâmbesc sau plâng, nici nu mai știu...In inima mea e frig și totul pare așa pustiu. Mă înalt să zbor din nou, dar uit ca aripile le-
am pierdut. Cad și dau cu capul de trecut și doare... iar cum a durut de mult, dar trece și-o iau de la-nceput!" 
2."Acolo unde șfăruiește întunericul și viața trece fără alinare... Acolo sunt EU! Întunecându-mă în lacrimi. Daca viața mea repre-
zintă doar un strop de fericire, atunci renunț la tot! Dar daca Dumnezeu așa a vrut...Sa fie nu mai foc si apa.. Iubirea noastră va 
rămâne "Un vis". Un vis care o să dispară. 
         Nu știu când , unde sau cum o sa dispară acest vis cu tine Edward. Dar știu că într-o zi ceva sau cineva o sa distrugă tot, sau 
poate chiar noi o să facem acest lucru. Noi o să distrugem totul. Prin mândrie, prin indiferență, încăpățânare sau orgoliu. O să distru-
gem tot ce am clădit cu greu...Iubirea Noastră." 
3."El credea ca nu îl iubesc, că nu pot fi cu el. Atunci eu cu ochii împăienjeniți de lacrimi, i-am spus: 
         -Edward...îmi tremura vocea, de abia puteam să îi vorbesc printre lacrimi. Dacă aș putea să îți ofer un singur lucru in această 
viață...Ar fi posibilitatea să te vezi prin ochii mei, poate așa vei înțelege cât de mult însemni tu pentru mine!" 
4."M-am întors la el si i-am zis: 
-Nu-ți mai bate joc de mine doar pentru ca știi ca de fiecare data când ai greșit am avut puterea să mă întorc la tine si sa te iert. Poa-
te data viitoare voi avea puterea să merg mai departe și să te uit. Te Iubesc, îți jur...dar nu mai vreau să doară!!!" 
 

Ileana Andreea Maria Valentina, clasa a IX-a F 

Fragmente din romanul „Strigăt de durere”, de Ileana Andreea Maria 
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 C’était le premier mars, un 
jour qu’elle attendait tellement, 
après un long et épuisant hiver. On 
fêtait le début du printemps, le so-
leil et l’amour. Toutes les femmes 
de l’école recevaient des fleurs et 
des cadeaux. Margot s’était  levée 
plus tôt que d’habitude pour se pré-
parer soigneusement pour cette oc-
casion. Elle avait mis sa meilleure 
robe, d’un vert foncé qui rappelait 
les profondeurs de la mer, des bas 
noirs et fins, une petite chaîne en or, 

des souliers tout neufs et  le parfum 
choisi était sublime. Elle  voyait 
dans le miroir une petite femme 
élégante, un peu pensive qui se vou-
lait belle ce lundi-là.  
 Le premier raté de la jour-
née fut le bus. Probablement, le ta-
lon des souliers était trop haut pour 
pouvoir presser le pas, ou  Margot 
avait mis beaucoup de temps à se 
maquiller, ou peut-être elle aurait 
dû s’excuser devant sa voisine qui 
ne cessait  de parler en la voyant 
fermer la porte. Une fois arrivée 
dans l’arrêt, elle se rendit compte 
d’avoir manqué l’auto qui l’emme-
nait à l’école. Il n’y avait plus per-
sonne. Elle savait qu’elle allait arri-
ver tard, car à cette heure-là les vé-
hicules qui passaient se faisaient  
rares. Mais, au bout d’un quart 
d’heure, elle monta dans un camion 
sale et elle se retrouva en présence 
d’un chauffeur bavard qui se mit à 
lui parler de ses principes éducatifs, 
après avoir appris qu’elle était en-
seignante. Elle écoutait absente ses 

affirmations et se sentit soulagée en 
descendant. Elle traversa  à grands 
pas la cour intérieure, sans plus 
penser à ses chaussures qui s’enfon-
çaient doucement dans la terre 
molle et entra dans le hall. ‘’ Ah, 
c’est calme ! Les élèves ne font pas 
de bruit et avec un peu de chance  le 
proviseur ne remarquera pas mon 
petit retard !’’. Elle consulta sa 
montre. ’’8,20. Ce n’est pas 
grave !’’ 
 Elle devait passer première-

ment par la salle de professeurs 
pour déposer ses affaires et elle fut 
très surprise de voir qu’il y avait 
quelqu’une devant la porte qui vou-
lait  lui parler. Elle fouilla rapide-
ment dans sa mémoire pour l’identi-
fier et après quelques secondes elle 
soupira : ‘’Quelle sale journée ! 
Aujourd’hui ? Ça ne pouvait plus 
attendre ?’’ Tout à coup elle remé-

mora la scène qui s’était passée 
vendredi dans la classe dont elle 
était la prof principale. On l’avait 
annoncée que dans la classe c’était 
la pagaille. Elle s’y précipita et 
trouva au milieu de la salle un 
groupe de filles qui se disputaient. 
À sa vue, la petite Loulou qui occu-
pait le premier pupitre, se mit de-
bout et quitta la salle en pleurant. 
C’était une fille très modeste, qui 
parlait peu et qui n’était pas très 
bonne en français. Mais, Margot la 
chérissait car elle avait un regard 
doux et effaçait toujours le tableau 
noir, minutieusement, sans laisser 
de trace. Margot ne comprenait pas 
pourquoi cette petite qui, pendant le 
cours n’attendait qu’un geste de sa 
prof  lui annonçant qu’elle pouvait 
accomplir sa tâche, était aujour-
d’hui, visiblement troublée. Ce fut 
Claire, la plus haute et la plus fière 
du groupe qui lui expliqua. ‘’Nous 
en avons assez d’elle ! Elle pue !  
Aujourd’hui il y a de l’eau courante 
et du savon, vous savez…..on ne  la 
supporte plus !’’ ‘’ Elle pue ? Mais 
qui ? Qu’en dites-vous, les filles ?’’ 
…’’Mais, c’est Loulou, madame ! 
Vous ne l’avez pas remarqué ? 
Vous seriez la seule !’’. Non, elle 
ne le savait pas en fait. Elle entrait 
en classe, se promenait parmi eux, 
s’en approchait sans observer leurs 
tenues ou sentir leur odeur. Elle 
remarquait leurs regards, leurs 
âmes, leur douceur  ou leur affec-
tion. Le reste n’avait pas d’impor-
tance. Margot avait grondé les filles 
en leur reprochant qu’on ne traite 
pas comme ça les gens, on ne juge 
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Histoires de mon école  

Le coin français  
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pas  et surtout on ne  rejette pas. 
Elle envoya une des filles chercher 
et calmer la petite Loulou et n’y 
pensa plus. Et voilà, la mère de la 
fille était venue à l’école. 
        À coup sûr elle voulait récla-
mer la justice pour sa fille et des 
mesures punitives contre ses col-
lègues qui la taquinaient. ‘’Certes, 
elle avait raison mais aujourd’hui 
on fait la fête, pas la guerre !’’. Elle 
devrait  se présenter devant le direc-
teur avec les filles,  puis convoquer 

les parents à l’école et pourquoi 
pas, une discussion  avec le conseil 
de la classe.  
       Les deux femmes se saluèrent 
brièvement et la dame  attaqua : 
 - Madame, vous connais-
sez, peut-être, la raison de mon arri-
vée…. 
Margot n’intervint pas, préférant de 
ne pas interrompre la femme à l’air 
sévère qui ne souriait  jamais proba-
blement, pour gagner un peu de 
temps et pour préparer ses argu-
ments. 
 - La situation est assez déli-
cate, continua-t-elle, vous vous 
imaginez, la pauvre…..en tout cas 
elle doit finir ses études, j’y tiens 
absolument…. 
 - Oui, c’est vrai…vous avez 
tout à fait raison, balbutia la jeune 
prof en se demandant si elle n’avait 
par hasard minimisé les choses. 
 - Je renonce à mon travail, 
tout est déjà arrangé…elle ne doit 
absolument pas quitter son école…. 
 - Vous ne travaillerez plus ? 
Mais pourquoi ?....Je ne crois 
pas…. 

 -Mais, c’est impos-
sible….un enfant à son âge ? c’est 
assez compliqué….reprit ferme-
ment la mère… 
 - Un enfant…l’enfant de 
qui ? Qu’est-ce que vous racontez ? 
 - Ma fille, Léontine, elle est 
enceinte, elle va accoucher dans 
trois mois et demi… 
 - La petite Loulou ? Vous 
êtes sûre ?.... 
          C’était incroyable…la petite 
Loulou, fragile et douce, aux yeux 

verts, qui ne parlait presque pas, et 
ne faisait qu’effacer le tableau allait 
devenir mère, la mère d’un autre 
petit tout comme elle, et Margot  
l’apprenait aujourd’hui, une se-
maine avant la Fête des Mères … 
Quelle histoire….Elle se dirigea 
vers sa classe quand la sonnerie  
devait annoncer la fin du cours, en 
se disant qu’au bout de compte, elle 
n’aurait pas dû mettre aujourd’hui 

sa robe verte, c’était la preuve 
qu’elle s’était donné trop de peine. 
 

                                                                        
Prof. Cristina Florea 
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L’avenir en couleurs 

Nous avons tous des rêves et 

nous voulons accomplir tout ce que 

nous rêvons dans notre vie. De nos 

jours , les gens tendent à perdre leurs 

espoirs. Mais comment pouvons-nous 

résister sans les couleurs qui nous 

aident  dans nos moments de tris-

tesse? Le rôle des couleurs est celui 

dont nous avons besoin, de petits ob-

jets qui peuvent nous influencer pour 

être heureux, car, de temps en temps, 

le soutien nous est nécessaire.                                        

À l’avenir je  veux une 

grande famille avec beaucoup d’en-

fants parce que les petits bébés repré-

sentent le paradis. Je veux aussi une 

grande maison avec beaucoup de 

fleurs parce que les fleurs sont colo-

rées. Je veux devenir une bonne tra-

ductrice , je veux connaître beaucoup 

de langues et je veux faire tout ce 

que je rêve, parce que j'ai une vie et 

je vis dans un monde très intéressant. 

Je veux visiter tous les monuments 

en Europe et dans l’Orient. J’espère 

que mes parents sont contents de moi 

et de mes réalisations et je veux leur 

montrer que je prépare beaucoup de 

surprises pour le futur proche.   

LUNGU STEFANIA, clasa a X-a E, 

L’avenir en couleurs - La pensée posi-

tive aide 

 Pour moi, l’avenir en cou-

leurs a plusieurs significations; je rêve 

à un avenir  dans lequel je serai heu-

reuse. Quand je serai grande , je veux 

avoir une belle famille et aider mes 

parents qui m'ont éduquée et m'ont 

transformée dans la fille que je suis 

aujourd’hui. Je crois que la famille 

apporte de la couleur dans ma vie. Je 

veux avoir des enfants parce que je 

les aime, j'aime jouer avec eux et leur 

expliquer des choses intéressantes. J’ai 

appris à me réjouir de chaque mo-

ment passé avec la famille parce que 

dans la vie nous devons être heureux. 

En ce qui me concerne, la famille 

signifie la couleur rouge parce que j'ai 

u n e  r e l a t i o n  s p é c i a l e .                                                                                                       

 L'avenir peut être beau si 

nous faisons tout ce que nous vou-

lons pour nous sentir bien. L'avenir 

peut être vu en couleurs si nous pou-

vons colorier la route vers la réussite 

et vers notre idéal en vie. Je vois la 

vie comme une histoire que nous 

écrivons chaque jour. Nous devons 

nous réjouir de tous les moments 

passés et penser aux bonnes choses 

qui nous attendent à l’Avenir. 

GEROSANU IULIANA, clasa a X-a E, 

L’avenir en couleurs - L’avenir se 

construit 

 Notre monde, celui dans 

lequel nous vivons est un monde 

plein de couleurs. Toutes les éléments 

qui nous entourent, à partir des êtres 

vivants jusqu’aux moindres choses qui 

existent, ils ont tous une certaine 

couleur. À travers les couleurs, on 

transmet des émotions et des sensa-

tions. De nos jours, ces couleurs, qui 

nous ont accompagnés dès le début, 

non seulement qu’elles colorient le 

monde dans lequel nous vivons en lui 

donnant un aspect vivant, mais sym-

bolisent aussi des choses abstraites 

arrivant jusqu’aux principes.                                                                                     

 C’est pourquoi j’espère que la 

vision que j’ai sur le monde est la 

variante la plus pessimiste qui ne de-

viendra pas réalité. En restant dans le 

registre des couleurs, j’aimerais que 

l’avenir soit jaune, parce que cette 

couleur est pour moi la couleur de 

l’espoir. Je voudrais que les hommes 

se rendent compte du fait que les 

guerres ne sont pas une sollution, 

qu’ils prennent soin de l’environne-

ment, qu’ils le respectent et qu’ils 

soient plus compréhensifs, en s’aidant 

les uns les autres. De cette façon, 

notre monde serait plein de couleurs, 

au sens propre, mais aussi au sens 

figuré, et la vie sur Terre serait tran-

quille et heureuse.  

ANDREIU CATALINA, clasa a X-a E, 

L’avenir en couleurs - J’espère que 

non. 

Quand j’étais petite , j’avais une seule 

préoccupation , celle de jouer avec 

mes poupées. De temps en temps , il 

apparaissait une personne qui me po-

sait la fameuse question “Qu’est-ce 

que tu veux devenir quand tu seras 

grande? “ et ma réponse, sans aucune 

hésitation, était “Médecin”. Bien sûr, 

c’était la réponse suggérée par mes 

p a r e n t s .                               

 Maintenant je suis au lycée , 

ma vie est changée radicalement et 
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L’avenir en couleurs 

mes priorités aussi. Par exemple , j’ai 

commencé à penser sérieusement à 

mon futur , une chose naturelle , 

étant donné que la plupart des adoles-

cents font cette chose à cet âge. 

Chaque home rêve d’un avenir par-

fait , ou plutôt à un “Avenir en cou-

leurs”, où le mal est loin même de 

l'imagination.  Mais qu’est-ce que nous 

pouvons comprendre de tout cela? Eh 

bien , la signification de ce concept 

diffère d’une personne à l’autre , selon 

les souhaits de chaque homme. Une 

chose est certaine, pour un tel avenir 

nous devons travailler beaucoup au-

jourd’hui avec toutes nos forces, pour 

arriver là où nous voulons, comme 

James Joyce disait “Demain je serai ce 

que j’ai choisi aujourd’hui d’être.” Je 

rêve aussi à un tel avenir et probable-

ment je vivrai dans une monde de 

couleurs quand je serai accomplie à 

tous égards.              . 

DOGAREL TEODORA  (10E), L’avenir 

en couleurs - Les choses simples font 

le bonheur 

Souvent, l'idée d'avenir effraie les 

jeunes qui veulent vivre sans soucis, 

libres, dans un monde tellement colo-

ré. Beaucoup d'entre eux associent 

parfois l'idée d'avenir avec le boullot , 

le manque de temps libre, le manque 

de divertissement et, à cause de cela, 

les jeunes renoncent trop vite à leurs 

rêves qui leur ont été si chers pour 

l o n g t e m p s .                                                                                                                

 À mon avis , cet avenir plein 

de couleurs signifie une vie heureuse 

dont de plus en plus jeunes ne béné-

ficient pas. Notre société est respon-

sable de la création d’un futur coloré 

pour chacun, mais nous sommes aussi 

les ceux qui peuvent le rendre coloré, 

plein de satisfactions.  Je crois que 

la société offre de nombreuses possi-

bilités pour nous propulser vers ce 

que chacun considère comme un fu-

tur coloré pour lui. Mais comme un 

proverbe roumain  dit, « Dieu vous 

donne, mais ne vous met pas dans le 

sac », ça veut dire que nous sommes 

les seuls en mesure à nous aider nous-

mêmes . Pratiquement, la première 

chose qui nous aide à nous rappro-

cher de la vie bien colorée à laquelle 

nous rêvons sommes nous.     

MOGOS LUCIA, clasa a 12-a E, L’ave-

nir en couleurs - N’en ayez pas peur ! 

Que serait la vie sans cou-

leur? Rien. Parce que  le ciel ne se-

rait plus  bleu et  un ciel qui ne soit 

pas bleu n’est pas le ciel. Ainsi c’est 

l'avenir, plein de couleurs, les unes 

plus claires, les autres - plus foncées. 

Ce qui est sûr c'est que l'avenir est 

incertain, mais il est coloré par nos 

expériences. Il peut être noir, gris ou 

pastel. Nous n’avons aucun moyen de 

savoir, mais nous pouvons nous imagi-

ner.  Je veux que mon avenir soit 

plein de toutes les couleurs possibles, 

tristes ou joyeuses, optimistes ou pes-

simistes, mais toutes pleines de vie.                                                        

 Bleu, quand je pleure, rouge 

quand j'aime de tout mon cœur, jaune 

quand je sens la jalousie et vert quand 

je suis énergique. Même si les gens 

disent que la vie est grise, je pense 

que nous pouvons la colorer comme 

nous le désirons. Tout dépend seule-
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ment de nous. Imaginez une toile sur 

laquelle vous mettez tous vos rêves, 

désirs, craintes et puis ils vont les tou-

cher ou s’en débarrasser. Voilà ce que 

cela signifie, nous construisons nous-

mêmes notre vie. Au fil des années 

nous restent de moins en moins de 

couleurs à « découvrir ». Vous serez la 

paix dans l'avenir, mais jusqu'à ce que 

vous soyez avide de toutes les 

nuances, vous pouvez assimiler. Don-

nez-vous votre avenir, teinté de cou-

leurs sur une toile avec tout ce que 

vous voulez. Vivez votre vie comme 

vous pensez le mieux et choisissez les 

nuances du bonheur, parce que le 

temps n’attend personne! 

CISMARU ALEXANDRA, 

clasa a 12-a E, L’avenir en couleurs - 

Comment sera-t-il ?  

 Bâtir un futur tel qu’on veut, 

ça implique savoir quelle  direction 

on doit suivre. Tous les hommes sont 

soucieux d’atteindre leur but et ils 

font travailler leur matière grise pour 

choisir selon les préférences, les inté-

rêts qui conduisent à la réussite.  

        Chacun de nous a un désir ar-

dent, chaque être humain  a un rêve 

qu’il avoue ou non. Vivant dans un 

horizon de rêve signifie croire, espé-

rer et mobiliser toutes les forces pour 

l’accomplir. Parfois, un petit rêve 

ouvre la porte des grands rêves, on 

peut penser à la manière du person-

nage du texte Je voudrais être… tout. 

Mais, le test de caractère d'un homme 

est la volonté, celle  qui peut toujours 

aider, et un allié pour y parvenir, c’est 

le talent, un don qui doit être cultivé 

avec soin,  parce que lui seul peut 

transformer les papillons dans de 

belles images s’envolant parmi les on-

glets pour les livres ou peut apporter 

sur toile un nuage flottant. Le plus 

précieux pote du talent est le travail, 

et ils font ensemble le chemin enso-

leillé dans la vie, saupoudré par les 

joies du succès. 

                                                                                        

    Despa Raluca 

Clasa a X-a A 

 Quelqu’un de  très spécial 

pour moi, m’a enseigné qu’il n’est ja-

mais trop tard de lutter pour ce qu’on 

veut  ou pour ce qu’on aime, parce 

qu’il n’est jamais trop tard pour être 

heureux  et personne ne  devrait 

abandonner la guerre pour une meil-

leure vie. Je me souviens qu’une fois 

j’ai lu quelques mots dans un revue 

‘’Profiter de petites choses dans la vie, 

car un jour vous allez regarder en 

arrière et vous allez  vous rendre 

compte que c’étaient de grandes 

choses’’. Ces mots m'ont fait réfléchir 

et m'ont donné la confiance de voir 

le monde différemment, et je pense 

que tous doivent penser à ce qu'ils 

veulent  faire, pour créer une  his-

toire propre avec une fin magique. La 

clé c’est  d’y croire dans son rêve, de 

faire tout pour obtenir les choses 

qu’on veut faire et de rencontrer 

l’amour, pour trouver un équilibre et 

ça c’est tout ce dont on a besoin. 

 

Necula Aura 

Clasa a XII-a F 

 Nous rêvons tous que, dans 

l'avenir, nos rêves seront accomplis. 

Un enfant rêve du jour où il aura son 

vélo favori, un adolescent rêve du 

jour où il ira au concert de son 

groupe préféré, un parent rêve du 

jour où il verra son enfant adulte et 

réalisé, un vieux rêve du moment  où 

il gardera son petit-fils dans ses bras, 

un athlète rêve du moment  où il va 

devenir un champion, un adolescent 

dont la passion est la musique, rêve 

du moment  où il va chanter sur une 

grande scène, une femme amoureuse 

rêve du moment  où elle sera  mariée.  

 Comme  Albert Einstein di-

sait «L'imagination est tout. C’ est 

l'aperçu des attractions futures de la 

vie." Je peux dire que nous attirons ce 



Nr. 9 

Aprilie 2016 

 

Pagină 42  

que nous pensons, alors laissez  les 

idées belles et  les pensées positives  

mettre en couleurs votre avenir! 

Georgescu Dana 

Clasa a XI-a A 

 

”OLYMPIADES DE LA FRAN-
COPHONIE”, CONCOURS NA-
TIONAL, Piatra Neamț, martie, 
2016 

          Nous ne dépendons  de rien 

et rien ne dépend de nous, notre 

seule motivation se trouve dans nos 

cœurs. Nous avons besoin d'être mo-

tivés, mais ce n’est pas le temporaire, 

le passager ou le transitoire qui peut 

le faire mais, le long terme ou bien le 

durable. Et le temps doit être emballé 

avec amour et patience. Il est impor-

tant d'aimer et d'être patient. Nous 

disons que nous aimons la nature, 

nous aimons la terre, mais comment? 

De manière superficielle. Nous disons 

que nous aimons l'herbe, et cependant 

on ne prend pas son temps à la voir 

pousser.  Nous disons que nous ai-

mons les fleurs, mais nous les admi-

rons quand elles sont volées à la na-

ture, jetées dans un vase,  la vie ré-

duite à moitié. Nous disons que nous 

aimons les arbres, mais nous n'avons 

pas la patience de les planter, de  les 

soigner, d’observer  leur poussée. Peu 

importe si nous regardons la fleur ou 

les brins d'herbe si nous n'avons pas 

aperçu le bourgeon, les premiers 

brins qui ont émergés du sol ou la 

première feuille sur un rameau. Nous 

sommes des gens au bout de compte, 

et il y a  des choses que nous aimons. 

Mais rares sont ceux qui ont la pa-

tience nécessaire pour aimer une cer-

taine chose pour toujours. Tout a be-

soin d'amour, mais de l'amour patient.  

                                          

Georgescu Dana,  

Clasa a XI-a A 

       ’’On doit protéger l’environne-

ment’’ le même slogan, la même cause 

mais qui s’y dédie vraiment ? Si je 

parle de moi-même, je peux dire que 

j’étais juste l’une des nombreuses per-

sonnes qui admiraient les activités 

entreprises  à ce sujet, prenaient part 

aux certaines, mais une fois que j’arri-

vais à la maison, j’oubliais le vrai but 

de mes actes, parce que mes pensées 

étaient concentrées sur mes loisirs de 

tous les jours. Mais, sont-ils, les loisirs 

de tous les jours qui font réellement 

oublier qu’on existe grâce à la nature, 

que vivre jour par jour, c’est un mi-

racle? Laissez-moi vous dire qu’il y a 

beaucoup de choses qui enrichissent 

l’esprit  en les voyant seulement, mais 

on ne sait plus comment regarder. J’ai 

appris à observer le monde d’autres 

yeux, ceux de l’âme, grâce à mon 

grand-père, c’était lui qui m’emmenait  

dans la forêt pour chercher des cham-

pignons ou des fleurs sauvages pen-

dant les chaudes journées d’été. C’est 

ainsi  que j’ai découvert que la nature 

n’est pas  un slogan, que c’est la vie 

même. Lors de ces randonnées je me 

suis rendue compte que les simples 

choses de la vie font la vrai joie, donc 

pour mener une vie heureuse il nous 

faut un environnement sain. Je crois 

que la clé pour que toutes les per-

sonnes s’impliquent à défendre la 

cause de la nature c’est que chacun 

d’entre nous sent  au-delà d’un titre 

de campagne, pour comprendre les 

conséquences malheureux de nos 

actes. 

Necula Aura, 

 Clasa a XII-a F 

 

 C o m m e 

tout  citoyen  responsable et cons-

cient du rôle de l’environnement en 

tant qu’ élément permettant  notre 

existence sur la Terre, je suis préoc-

cupé de maintenir l’hygiène de notre 

planète. Suite à une longue observa-

tion, la conclusion à laquelle je suis 

arrivé est que, moi,  simple habitant 

de l’espace, je ne dois pas m’imposer 

d'immenses objectifs, écrits avec en 

lettres capitales, mais je dois penser 

aux petits gestes qui ont un impact  à 

long terme. Soyons sérieux! On ne 

p e u t  p a s  p r é t e n d r e  q u ’ o n 

puisse  limiter le nombre  des voi-

tures roulant sur les rues du monde 

entière ou remplacer  d’un jour à 

l’autre les voitures polluantes par 

d’autres utilisant du carburant écolo-

gique. Il est impossible de fermer des 

usines à tire-d’aile ou et assez difficile 

de nommer et punir sévèrement les 

L’avenir en couleurs 



 

 

    Je vois aujourd’hui, l’avenir , 

    Je vois le rose, le bleu, jamais le gris, 

    Je veux jouer, créer et surtout voler, 

    Un tas de chocolat et caramel. 

 

   Plus tard, ce sera tout autre chose, je crois, 

   Moins de jeux et moins de chocolat, 

   Mais je verrai et j’y réfléchirai 

   Car cet avenir est loin d’aujourd’hui.  

 

Florea Cosmin Andrei, (a V-a), Prof. coord. : Diaconu 

Constanța - L’avenir en couleurs 
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responsables des agressions sur la na-

ture. Ce qui est possible est de mesu-

rer le progrès à petits pas, mais sûrs. 

 Quand j’étais un enfant, l’une 

de mes histoire préférées était “Le 

Petit Prince” d’Antoine de Saint-

Exupéry. Je chérissais le petit garçon 

timide qui disait que l’essentiel était 

invisible pour les yeux. Et j'admirais  

le soin qu’il avait pour sa planète, 

l’attention avec laquelle il faisait la 

toilette du matin, les gestes délicats 

qui entouraient sa belle rose, la régu-

larité avec laquelle il nettoyait les 

volcans éteins ou en activité. Je crois 

qu’on doit faire tel que Le Petit 

Prince, notre mission étant celle de 

soigner nos fleurs, nos arbres et les 

brins d’herbe qui sont uniques pour 

nous. De petits gestes faits en silence, 

mais responsables, appris en familles 

et transmis de génération en généra-

tion. Quoiqu’il  semble être  des atti-

tudes dépourvues de grandes significa-

tions, je suis sûr qu’elles comptent et 

si nous faisons le total, nous parve-

nons à des  résultats spectaculaires. 

 

Marinescu Radu, clasa a X-a A 

        Il y a de nombreuses solu-

tions pour saisir l’occasion d’une vi-

belle et il ne faut que suivre  

quelques règles  qui sont dans notre 

intérêt et notre bien-être. D’une part,  

le recyclage,  la soumise de la matière 

à des traitements permettant la réuti-

lisation, ce qui engendre un profit 

énorme sur tous les plans. N’oublions 

pas la consommation réduite de 

l’énergie et c’est à nous tous de 

mettre en pratique cette recomman-

dation, car il exige un effort minimum 

de débrancher les appareils pendant 

notre absence de la maison. Une 

toute petite chose que chacun de 

nous peut faire sans grands efforts, est 

le covoiturage, une méthode pratique 

pour réduire la pollution, le nombre 

de voitures, les embouteillages et de 

mettre de l’argent de côté. Quel 

pourrait être l’ennui de voyager à 

trois ou bien à quatre dans la même 

automobile quand on se déplace au 

bureau ? A mon avis, aucun. Je n’y 

vois que des bénéfices. 

Despa Raluca, clasa a X-a A 
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 Dans notre lycée il y  a des 
élèves qui aiment bien le français. 
Ils écrivent en français et leurs créa-
tions participent à des compétitions 
nationales ou régionales où la 
langue de l’Héxagone est roi. On 
vient d’annoncer qu’au concours 
national de Timisoara, A LA UNE 
l’équipe du collège Caragiale de 
Moreni a remporté un Prix Spécial 
du Jury, avec un total de 93 
points/100p.  Dans les pages sui-
vantes vous retrouverez la UNE 
gagnante réalisée par nos élèves, 
c’est-à-dire Marinescu Radu (XA), 
Despa Raluca (XA), Georgescu 
Dana (XIA) , Necula Aura (XIIF), 
professeur coordinateur Florea Cris-
tina et des fragments des composi-
tions en français inscrites aux con-
cours dont on n’a pas encore les 
résultats . Bonne lecture ! 

À LA UNE 

Dessin réalisé par Aura Necula, élève en Terminale 

Dessin réalisé par Aura Necula, élève en 
Terminale 

Dessin réalisé par Aura Necula, élève en Terminale 
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Dunărea, precum mulți știu, 
E un fluviu...de mărime mijlociu; 
Imediat lungimea-i scriu. 
Din Munții Pădurea Neagră, 
De unde el izvorăște, 

Și până la Marea Neagră, 
Unde fluviul se oprește, 
Parcurge-o distanță, deci, 
De 2 860/două mii opt sute șaizeci, 
În kilometri v-o zic, 
Deci, nu e un fluviu mic. 
Ba, în Europa-i mare, 
După Volga, cel mai tare! 
 
Străbate fix zece state, 
Hai să le aflăm pe toate! 
Germania e primul stat, 
Acolo el s-a format 
Prin unirea laolaltă 

A două cursuri de apă. 
(Breg și Brigach se numesc, 
Dar nu vreau să obosesc 
Mintea celor ce citesc 
Cu nume ce nu-și doresc). 
Apoi prin Austria trece,  
Iarna cu apă mai rece, 
Vara cu apă mai caldă, 
Capitala sa o scaldă. 
Și așa precum Sena 
Parisul său îl străbate, 
Așa Dunărea Viena 
Și curge-ncet mai departe! 
Alte țări i-apar în cale 
Și alte trei capitale! 
Mai întâi Slovacia este, 

O țară ca din poveste, 
Care îi închină slava, 
Și capitala sa, Bratislava. 
Apoi Ungaria urmează 
Și pe ea o traversează, 
Trece prin statul acesta, 
Prin capitala sa, Budapesta. 
Completând noi informația, 
Fluviul trece prin Croația... 
Și prin Serbia cu fală, 
Și prin a sa capitală, 
Care Belgrad se numește. 
(„Oraș Alb” în românește). 
Dunărea cu apă albastră, 
Intră-apoi în țara noastră. 
Formează hotar în sud,  
Cu ce stat? Hai să v-aud! 
Cu Bulgaria, evident! 
Răspunsul e excelent! 
În Republica Moldova, 
Vreau să scriu să nu-mi pierd vorba, 
Străbate în perimetru, 
Știți cât? Doar...un kilometru!!! 
Statul cu numărul zece, 
Pe unde Dunărea trece, 
Nu mai pot ca să țin taina, 
Este chiar statul Ucraina. 
 
De la izvor la vărsare, 
Din Germania pân la mare, 
Dunărea aceasta mare 
Are mai multe sectoare. 
 
Primul, SECTORUL ALPIN, 
Pentru că-n Dunăre vin 
Mai multe ape curgătoare 
Ce-n Munții Alpi au izvoare. 
Acestea sunt foarte multe... 
Sunt râuri repezi de munte. 
În acest sector alpin, 
Cel mai important e Inn. 
 
Alt sector, deși mai mic, 
E SECTORUL PANONIC. 
Numele, ca să se știe, 

E de la acea câmpie, 
Ce Panonică îi spune... 

E în Ungaria, pe bune! 
Aici fluviul colectează 
Afluenții săi de bază, 
Cei mai mari și importanți, 
Vă rog ca să îi notați! 
Ei sunt Raba, Tisa, Drava, 
Mai sunt Sava și Morava. 
 
Sectorul dinspre vărsare, 
De la Baziaș pân la mare, 
E SECTORUL ROMÂNESC, 
De ce, nu mai amintesc! 
Acesta, la rândul lui, 

Are patru subsectoare. 
În măsura timpului, 
Vă spun despre fiecare. 
Sectorul de Defileu, 
Este, pe cuvântul meu, 
(De mint, să mă bată Popa!) 
Cel mai lung din Europa! 
Acesta se desfășoară, 
De la intrarea Dunării-n țară 
Pân la un „bărăjel” 
Numit Porțile de Fier. 
De acolo, mai la vale 
Pân la Călărași, apare 
O parte largă și lungă, 
Numită Sector de Luncă. 
În aval de Călărași 
Pân la Brăila-n oraș, 
Apare, chiar și pe hărți, 
Un Sector numit De Bălți. 
Bălțile au fost cu apă, 
Acum sunt bune de sapă! 
Astfel, a Brăilei Baltă 
A fost intens desecată 
(Deci, apa îndepărtată!) 
Și-a devenit, frățioare, 
În prezent, „Insula Mare”! 
Așadar, nu mai e Baltă 
Și e mereu cultivată! 
Sectorul dinspre vărsare, 
De la Brăila la mare, 
E Sectorul Maritim, 
Ne notăm cu toți să știm! 
Are denumire-așa 
Că se poate naviga 

Fluviul Dunărea 
Lecție în versuri 
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Și cu vapoare ușoare, 
Și cu vapoare...de mare! 
De la Tulcea, Dunărea 
Își formează Delta sa 
Și se despletește-n cale, 
În trei brațe principale. 
Luate de la nord la sud, 
Cin le spune? Vreau s-aud! 
Primul e Chilia,care 
Are debitul cel mare... 
La Sulina e valabil, 
Că e cel mai navigabil... 
Și la ultimul ajung, 
Sfântu Gheorghe, cel mai lung. 
 
Fluviul Dunărea e important perma-
nent, 
Atât pentru România, cât și pentru 
continent. 
Apa sa e folosită des în navigație, 
Dar mai este folosită pentru irigație. 
Are resurse de pește, mai produce și 
curent, 
Dunărea e vizitată (în Deltă) chiar 
permanent. 
 
Deci, ca să trag concluzie, 
Fără vreo aluzie... 
„Dunăre dacă n-aveam...”, 

Eu ce lecție mai scriam/predam??? 
 
Surse bibliografice geografice:  
„Fluviile Terrei” de Petre Gâștescu, 
Editura  Sport-Turism, București, 
1990 
„Hidrologie” de Petre Gâștescu, 
Editura Roza Vânturilor, București, 
1998 
Manual de geografie pentru clasa a 
XII-a, Editura CD Press, București, 
2007 
 

Prof. Ion Busuioc  
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Azi, ora de geografie 

O s-o facem doar în rimă! 

Informații o să fie 

Despre-a României climă. 

 

Vreau mai întâi să vedem 

Ce înseamnă totuși climă, 

Fără asta nu putem  

Chiar de elanul ne-animă. 

Deci, să ne-aducem aminte, 

Cam de pe la clasa-a cincea 

Și, în câteva cuvinte, 

Hai să explicăm aicea. 

Clima este, vreau să știți, 

Starea medie-a atmosferei, 

În mai mulți ani urmăriți, 

Pe o suprafață-a Terrei. 

 

În România-i notoriu 

Că pe al său teritoriu 

Clima este temperată, 

Continental-moderată. 

Caracterul temperat 

Vreau să știți că este dat 

De a țării așezare, 

Care-i la distanță mare  

De Pol Nord și-Ecuator: 

Chiar la jumătatea lor. 

Astfel un rol foarte mare  

Are-o paralelă care, 

Ne indică prin valoare, 

45 (patrușcinci) de grade are. 

Ea prin România trece,  

Demonstrând fără tăgadă 

C-aici nu e zonă rece 

Și nu e nici zonă caldă. 

Deci, e zonă temperată. 

Dar pentru că-i situată 

Țara nostră, evident, 

La mijloc de continent, 

În Europa Centrală, 

Clima e continentală. 

Caracterul moderat 

Al climei ne este dat 

De diferențe reduse, 

Care-s de temperatură, 

Între sezoane opuse: 

Ierni și veri mai cu măsură. 

 

Clima e influențată 

De mulți factori laolaltă: 

De-a aerului circulație, 

De sol și de vegetație, 

De relief, altitudine, 

Marea Neagră, latitudine... 

Dar și alți factori mai mici, 

Nu-i enumerăm aici. 

 

Principalul element 

Ce la climă e prezent 

Când analizăm căldura 

Este, clar, temperatura. 

Ea este un pic mai mare 

În sud, pe unde-s câmpii 

Și de-a lungul Dunării, 

În Lunca și-n Delta ei, 

În Podișul Dobrogei... 

Aici, grade...peste 10 (zece) 

Într-o medie anuală, 

Clima nefiind mai rece 

Nici în zona litorală. 

Temperatura mai scade 

Pân la 6...10 grade 

În podișuri, Subcarpați, 

(Chiar, vă rog, să vă notați!) 

În Dealurile de Vest 

Și-n colinele din rest. 

Temperaturi mai scăzute 

O să fie doar la munte. 

Astfel, în Munții Carpați, 

Unde sunt ei mai înalți, 

O să-ntâlnim în masive 

Temperaturi negative; 

Iar jos, în depresiuni, 

Se produc inversiuni: 

Adică aerul rece 

E mai greu, se lasă-n vale, 

Producând geruri cumplite  

În sezoane hibernale. 

 

Acum alte informații... 

Trecem la precipitații. 

Ele sunt mai ridicate, 

Evident în cantitate, 

În regiunea de vest 

Și mai scăzute în est. 

Acest fapt se datorează 

Și aceasta an de an, 

Că estu-i mai la distanță 

De Atlanticul ocean. 

Și Carpații, ce să facă, 

Des se mai opun și ei 

Și nu lasă ca să treacă 

Ploi spre zona Moldovei. 

Precipitații mai multe 

Vor fi, evident, la munte 

Unde aerul mai dens 

Produce mai des condens: 

Plouă când e vreme caldă 

În rimă… despre climă! 
Lecție în versuri 
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Și iarna-i...multă zăpadă! 

Dacă vreți și cantități, 

Am să vin cu noutăți: 

La câmpie nu-s prea multe... 

400 (patru sute)...600 (șase sute) 

De milimetri (mm) pe an, 

Dar ele nu cad în van. 

Chiar de nu-s suficiente 

Sunt totuși eficiente. 

În podișuri și în dealuri 

Ies mai multe în totaluri. 

700 (șapte sute) sau 800 (opt sute)... 

Că-s mai aproape de munte. 

Iar la munte, în sfârșit, 

1000 (o mie) s-a depășit. 

De milimetri (mm), repet, 

Plouă sau ninge frecvent. 

(Am deschis o paranteză 

Să vă explic, în viteză, 

Că n-am făcut o eroare 

La acest parametru 

Și nici măcar de tastare, 

Când v-am zis de mm (milimetru). 

Cu el măsurăm lungime, 

Adâncime, înălțime... 

Și nu un volum de apă! 

Păi, atunci asta cum vine?! 

Cine de aici ne scapă?? 

Păi, am să vă scap tot eu 

Și să rețineți mereu, 

Că-n mm (milimetri) se măsoară 

Doar înălțimea scalară 

De la coloana de apă, 

Care sigur o să-ncapă 

Într-un vas/recipient 

Care are, evident, 

-Trebuie neapărat!- 

Un fund de-un metru pătrat. 

Dacă vreți totuși volum, 

Eu nu am să mă opun. 

Putem trece în registru 

Nu mm (milimetru), ci...litru! 

Dar, să fie neapărat,  

Tot pe un metru pătrat). 

 

Acum, în câteva rânduri, 

Să ne ocupăm de vânturi. 

Predomină cele de vest, 

Dar și crivățul în est. 

În Oltenia și Banat 

Austrul e împărat, 

Iar pe Litoral, în fine, 

Bat ușor brize marine. 

(Brizele bat și la munte, 

Dar nu prea sunt cunoscute. 

Ziua, până la apus, 

Bat de la poale în sus 

Și noaptea bat mai tăios 

Și-o fac doar...de sus în jos!). 

 

Clima de la noi din țară 

Are și mici diferențe. 

Nu e peste tot la fel, 

Noi le numim influențe. 

În vest și-n partea centrală, 

Influențe vestice, 

Iar în zona litorală, 

Influențe pontice. 

Pe la partea de sud-vest 

Sunt mediteraneene, 

Iar în est și în sud-est, 

Clar, sunt est-europene. 

În sfârșit, partea de nord, 

Suntem cu toți de acord, 

Are nuanțe climatice 

Ce sunt scandinavo-baltice. 

 

Despre clima României 

Ar mai fi multe de spus, 

Însă ora geografiei, 

Ora noastră, s-a cam dus! 

 

În final, să vă notați 

O temă pentru acasă 

Și să și-mi comunicați  

Dacă ora-a fost frumoasă! 

„Să vă notați, chiar și-n rimă, 

Amănunte cât de multe, 

La etajele de climă: 

De câmpie, deal și munte.” 

 

Prof. Ion Busuioc 
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Măgarul în ceaţă.1. 

 

E ceva ce nu știm  

bineînțeles că e ceva ce nu știm 

altfel n-am mai atât de confuzi 

nu ne-am mai mișca atât de haotic prin lume  

altfel lucrurile s-ar organiza frumos în jurul nostru 

limpezi și coerente, clare și rânduite 

am ști de ce, cum, până când 

ce rost, ce sens, ce scop adică 

am trăi linear și organizat 

e ceva ce nu știm  

altfel n-am mai atât de bezmetici 

de nesiguri de răzgânditori 

e ceva ce nu știm, Doamne 

ce n-ai spus nici în profeți, nici în Geneză, nici în Evanghelie, nici în Apocalipsă                                                                                                                         

ceva ce habar n-avem 

altfel 

toate s-ar desluși 

altfel 

n-aș mai rătăci înăuntrul propriei mele vieți 

şi în lumea  

asta 

ca 

măgarul în ceață. 

 

Măgarul în ceaţă.2. 

 

Am vreun semn pe frunte ? 

Scrie ceva pe mine pentru 

cine ar şti să citească ? 

E lipită de mine vreo etichetă 

nevăzută, dar care 

să-mi fie semn şi vector 

orientare  de neabătut 

soartă, destin, sau cum s-o numi ? 

 

Sau nu scrie nimic nicăieri 

sînt tabula rasa, 

hîrtie albă pentru pixul întîmplării ? 

E ceva cu mine , 

am vreo treabă pe-aici 

Poezii, de prof. Mircea Dinu 
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bine delimitată, cu un conţinut anume 

sau rătăcesc aşa, 

rătăcesc 

 

Cîmpul cu litere 

 

Adevărat, adevărat zic, nu sunt decît un cîmp cu litere 

un cîmp cu litere stinghere 

fiecare căutîndu-şi cuvîntul din care face parte 

amestecîndu-se, depărtîndu-se, atrăgîndu-se, respingîndu-se 

chinuindu-se să formeze cu corpurile lor şubrede, paralitice, bolnave de Parkinson, 

un cuvînt coerent, o propoziţie simplă, cu subiect şi predicat care să însemne ceva  

ceva neapărat importaant, 

nu neapărat foarte important 

dar măcar esenţial pentru ele; 

un cîmp cu litere tremurînde, neclare, 

litere de carne, de muşchi, de tendoane, de nervi 

alcătuind celule, ţesuturi, organisme 

cu care nimeni n-ar putea respira, mînca, dormi, visa 

buze cu care nu s-ar putea săruta 

mîini inutile cu care nu s-ar putea apuca nimic 

litere retrăgîndu-se, ascunzîndu-se, închizîndu-se ca nişte vulcani adormiţi în ele însele 

litere triste şi melancolice 

vesele şi desuete, grave şi tari, moi şi banale, prosteşti şi profunde 

dar numai litere, 

un cîmp uriaş, plat, perfect plat şi plin de litere 

infinit de mare, pînă la marginea înţelegerii, 

şi infinit de mare, de la marginea înţelegerii mai încolo, 

imposibil de citit, de descifrat, de ordonat, 

neguvernat de nici o lege, de nici o gramatică 

fără structură interioară sau exterioară, 

e imposibil să te descurci în el, e absolut imposibil să te descurci în mine 

atingeţi-mă cu ceva, făceţi-mi o rană oricît de mică şi-or să curgă litere 

litere mici şi mari, cizelate şi diforme, calde şi reci 

albe, negre, albastre, gri, incolore, murdare, sexuate, asexuate 

litere-dragoste şi litere-ură 

litere-sex şi litere-spirit, 

da, prin venele mele curg litere, 

pulsul meu dă paginile unui roman-fluviu 

aorta mea gîlgîie fraze 

plămînii mei respiră conjugînd verbe 

cîteodată la timpuri imposibile, la moduri ciudate 
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vezica mea conţinre reziduuri de vorbe înlăturate, scuipate, vomate 

ficatul meu filtrează veninul greţos şi amar al cuvintelor pe care aş vrea să le uit, 

fierea e plină 

plină cu un miliard de tone de imprecaţii 

o fiere imensă, de două ori burtoasă, un B gigantic din cauza căruia abia mă mişc, 

litere zemoase şi acre se organizează în jurul ei 

B 

rută 

ăscalie 

ici 

uldozer 

olovani 

icisnic 

ordel 

astard, 

un cîmp cu litere 

litere înalte şi litere pitice 

tropăind pe un cîmp vag, 

amestecîndu-se ca particulele infime ale ceţii 

într-o mişcare perpetuă aleatorie, aproape browniană 

alergîndu-se disperate, împingîndu-se haotic unele pe altele 

sau stînd alteori izolate, de cele mai multe ori 

izolate şi meditative 

fiecare cu creierul ei, cu viaţa ei, cu sentimentele ei şi numai de ea înţelese,                                                                                                    

reluînd la impuls 

aparent fără cauză, agitaţia  

aşezîndu-se într-o limbă imposibilă 

prea gregară sau prea evoluată ca să poată fi înţeleasă 

cine ştie, cine ştie 

cine ştie dacă au un Dumnezeu al lor căruia i se închină, 

un diavol care le sminteşte, o mamă care le-a născut sau care le-a avortat 

vreo promisiune de mîntuire, 

unele sunt moarte, altele vii 

deşi e complet ambiguu ce poate să însemne în cazul acesta moarte şi viaţă 

aici totul e nesigur totul e dubios, 

suprema utopie ar fi alcătuirea unui dicţionar, nu 

nu e decît un cîmp cu litere 

un cîmp cu litere stinghere 

fiecare cu viaţa ei 

Poezii 
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de neînţeles 

le-ar trebui un ochi, Doamne, un ochi care să le citească 

şi care n-ar putea fi decît ochiul meu, propriul meu ochi 

şi el făcut tot din litere 

litere-vizionare şi litere încruntate, închise 

litere luminoase, litere-penumbră, litere-vis, litere-somn 

ochi care citeşte de fiecare dată diferit 

după propria lui organizare din acel moment 

complet alta, complet alta de fiecare dată, 

litere în mişcare citind litere în mişcare, 

ochi care să poată citi 

ar trebui mai întîi pe sine să se citească; 

şi 

nu poate, nu poate 

e ca şi cum ai tăia milimetru cu milimetru pelicula a o mie de filme 

le-ai amessteca o mie de ani într-un puzzle 

ţi apoi le-ai lipi bucăţică cu bucăţică, le-ai derula cu o mie de metri pe secundă 

iar el, ochiul, ar trebui, textul acesta, 

să-l citească să-l descifreze 

să-l transmită mai departe neuron lor coerent, linear şi mai ales accesibil 

eventual 

să extragă şi ideea esenţială. 

 

 

În ce limbă 

în ce limbă sunt Doamne scris 

şi cine mă poate citi 

cine se poate uita în mine ca într-o carte 

să-mi spună eşti prost şi taci pînă la moarte 

să-mi spună că nu trăiesc degeaba şi să mai fac cîte ceva, umil 

ştiind totuşi că am asigurată o notiţă de subsol în biblioteca 

cu un miliard de miliarde de volume a istoriei universale 

completă şi exhaustivă 

cea pe  care o vom reciti cu toţii cîndva 

şi asta o să ne fie eternitatea. 

să-mi spună că pe caninul drept am o vorbă de duh reuşită 

pe ridul întortocheat de deasupra sprîncenii stîngi curge un poem inept şi murdar de al cărui ridicol nu m-ar scăpa 
nimeni, niciodată, 

că pe aortă, aortă pulsează o metaforă reuşită 

din carew aş mai putea trăi cîţiva ani 

împrăştiind-o în celulele care nu mai vor să existe 
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celulele litere-moarte 

chircite în ele şi putrezind ărintre gînduri 

împuţindu-le cu duhoarea lor disperat-textuală, 

să-mi zică “Citeşte cartea asta pentru că-n ea a stat la o bere adevărul, 

a stat la o bere şi dacă eşti atent  

se mai simte printre pagini aroma drojdiei stătute” 

 

 

Cineva, da, cineva, a luat Cartea 

Cartea de o puritate şi  

claritate cristaline 

a făcut-o ferfeniţă, a jucat-o în picioare 

a smuls fasciculele  cu gesturi de nebun 

a tocat cu foarfeca paginile, coperţile, a 

luat filă cu filă şi a mărunţit-o dement 

infinit zimal 

s-a plimbat printre rînduri, printre cuvinte, printre literele aceluiaşi cuvînt 

cu tăişurile ascuţite şi a făcut-o mii de bucăţi 

milioane de bucăţi fiecare frază 

literele însele le-a despicat în două, în trei, în patru 

din A a rămas într-o parte liniuţa orizontala din mijloc 

într-alta unghiul din vîrf aruncat, 

picioarele blege care nu mai înseamnă nimic, 

şi le-a amestecat monstruos, le-a risipit în cele patru vînturi, 

s-au format quasarii, novele şi supernovele 

microbii şi praful, atomii şi electronii, subatomii şi subsubatomii 

s-au format rocile, glandele străbunicii şi ale fiului meu cel nenăscut încă 

genele lui Homer şi sticla de coniac a lui Modigliani 

spermatozoizii violatorului din ziarul de azi 

teoria relativităţii generalizate şi a celei restrînse 

somnul meu de noaptea trecută, visul meu în care visam c-am murit 

felia cu unt pe care o s-o mănînc mîine dimineaţă 

influenţa lui Ion Barbu, Nichita Stănescu, Mircea Cărtărescu, Lucian Blaga şi a multor altora din versurile mele 

cuvintele tulburătoare pe care le-am scris într-un poem  

stîngăcia incalificabilă din altul, 

s-au format aşa ploile 

peştii, cărămiziile, rocile, funduleţele după care nu mă pot opri să nu mă uit pe stradă 

toate făcute din litere 

din literele Cărţii, ale acelei cărţi minunate, 

Poezii 
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de nimeni ştiută, de nimeni citită 

şi în care ne mişcăm 

alambicată, amestecată pînă la nerecunoaştere, distrusă, 

sfărîmată în particule mai mici ca ale prafului depus pe o particulă de epraf 

pe care nu-l şterge nimeni pentru că 

nimeni nu-l vede 

dar care există 

 

Şi eu, la rîndulmeu, cînd mi-a venit timpul 

m-am născut în învălmăşeală, printre înţelesuri dislcate 

printre fragmente de rînduri lizibile cîndva 

m-a născut mama care habar n-avea ce face 

m-a născut tata care venise îndrăgostit de la slujbă 

şi-au unit corpurile şi m-au făcut pe mine care am trăit fericit 

pînă am ajuns destul de mareca să nu mai înţeleg nimic 

şi-am priceput că ei doi şi-au unit corpurile ca să nască un sac cu litere 

litere-fii şi litere-fiice ale unor litere născute din litere 

născute din litere şi tot aşa pînă la cele născute din literele cărţii aceleia 

şi tu, şi ăla de colo, şi toţi, eşti, este, şi sîntem făcuţi din litere 

colegii mei de autobuz şi vînzătoarele de la tarabe 

Rilke şi Tuthankhamon, J.F.Kennedy ş Hemingway erau făcuţi din litere 

Corpulş tău, corpul tău de un erotism distrugător, la fel 

eşti făcută din literele făcute din literele părinţilor tăi 

care sînt făcuţi din literele bunicilor tăi care sînt făcuţi din literele părinţilor lor 

dar literele cuiva nu seamănă ale nimănui  

ele sînt altfel, altfel, cu totul altfel 

nu există două litere la fel ca formă, mărime, greutate, culoare, pe lumea asta 

   “C“ – ul meu nu seamănă cu al tău, cu al nimănui 

el stă în poziţia a treia  a alfabetului personal 

unic şi indicibil 

inalienabil şi ilizibil 

 

iniţial, iniţial atît de diferiţi eram 

că pînă la urmă am inventat gesturi şi gemete, icneli, strigăte,interjecţii şi onomatopei 

ca să ne putem totuşi înţelege, 

şi în cele din urmă litere 

alte litere, literele limbii de data asta, 

al cîtelea, al cîtelea rînd de litere oare, 

litere cu care vorbim 

vorbim despre litere făcute din litere pentru că tot ce este e făcut din litere 

litere făcute din alte litere… 



Nr. 9 

Aprilie 2016 

 

Pagină 56  

pentru că şi tot ce spunem capătă miraculos concreteţe şi se transformă în litere 

al cîtelea rînd de litere oare, 

da, cel mai neînsemnat lucru spus de cel mai neînsemnat om despre cel mai neînsemnat dintre lucruri 

se transformă în litere 

litere care nasc litere, care cresc, fac o dragoste neştiută 

şi 

apoi 

nasc litere 

al cîtelea rînd, Doamne, 

de litere 

cele care, toate, vor forma pînă la urmă, Enciclopedia Universală a Literelor 

cea pe care 

vom muri şi-o vom citi cu toţii cîndva 

şi asta 

o să ne fie eternitatea.  

 

Măgarul în ceaţă.3. 

 

Rămîne din mine vreo urmă ? 

Modific cît de cît ceva cu mine pe-aici ? 

Rămîne vreo urmă în aerul pe care l-am respirat 

ceva personal,care să însemne că au mîncat plămînii mei şi ei de acolo?              

                                                                                                         

Ţărîna,caldarîmul,trotuarul,pe care mi se imprimă talpa 

Se sinchisesc oarecum ?Şi talpa acolo  

pentru cît timp se imprimă ? 

 

Rămîne vreo urmă din privirea mea  

pe lucrurile la care m-am uitat ? 

ştie Carul Mare că m-am uitat şi-ntr-acolo ? 

Au cunoştinţă dealurile de lîngă casa mea 

că-mi place linia lor sinuoasă ? 

Rămîne vreo urmă din mine pe-aici 

ştie lumea asta de mine  

Sau sînt un creion imaginar care-şi imaginează că scrie pe o hîrtie 

imaginară 

Sau, aşa cum ziceam, de aer, 

se cunoaşte din respiraţia mea înăuntrul lui 

cam cît văd eu 

Poezii 
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că se vede ? 

 

Da,da e bună întrebare, 

Rămîne vreo urmă de peşte în apă ?   

 

Măgarul în ceaţă.4. 

 

Dar de ce sînt luat cu asalt ? 

de ce nu mă lasă lumea în pace  

cine ce are, nene, cu mine 

de ce nu mă lăsaţi să trăiesc 

de ce vă repeziţi la mine ca vulturii 

ce tot vreţi de la mine  

am slujbă, familie, abonament la telefon şi la electricitate, 

sunt cetăţeanul unei localităţi şi toţi au treabă cu mine  

mă solicită 

au de-a face cu mine, sunt parcă 

o minge care trece aruncată de la unul la altul  

o particulă ce habar nu are ce traiectoria are  

pentru că permanent apar forţe care i-o modifică 

ce-aş face eu nu seamănă deloc cu ce-o să fac de fapt 

e ceva sau cineva  

care-mi imprimă altă orientare  

de unde să ştiu eu cine sînt 

dacă nu sunt lăsat să fiu, 

da,e agasant,agasant 

şi pe deasupra, uite, în afară de toate astea  

mai e şi ceaţă. 

 

Măgarul în ceaţă.6. 

 

Sau poate nu sunt eu destul de lucid 

poate nu văd eu bine ,nu sunt în stare sunt handicapat 

poate ceaţa e pe ochii mei 

port eu ceaşa după mine ,ca o aură sinistră în jurul capulşui  

unde mă duc eu,unde mă uit eu 

Vune docilă după mine ca o piază-rea  

poate sunt eu în ceaţă,eu singur 

prea mi se pare  

că alţii ştiu foarte bine ce fac  

ce vorbe hotărîte şi categorice aştern pe hîrtie  
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n-au trebă , n-au greţuri 

ce e-al lor e-al lor 

categoric şi de nezdruncinat. 

Sau n-or fi văzînd ei ceaţa, mă-ntreb 

(ispititoare idee,convenabilă pentru mine nu ? ) 

? 

între aceste două ezit,mă întreb,ce 

mai,ce mai 

sunt în ceaţă. 

 

Ediţie revăzută a unei biografii 

 

Poate că eu sunt rămas de mult în urmă 

şi mă privesc de acolo chemîndu-mă 

spre cine ştie ce trecut incomplet, 

poate că traiectul vieţii mele ar fi cerut să fac lucruri pe care eu 

eu, din inconştienţă, din ignoranţă, nu le-am făcut 

aş fi fost, poate, cu totul altul, 

au rămas acolo nişte pete albe, nişte goluri în matricea mea existenţială  şi acum îşi strigă absenţa 

poate ar fi trebuit să mă opresc în dreptul unui lucru pe lîngă care am  trecut nepăsător 

să-l observ, să-l citesc, să-l mîngîi, să-i ţin de urît 

şi cine ştie ce fructe mi-ar fi dat pomul acela, 

din care n-a mai gustat nimeni, 

cine ştie ce înţelegere mai adîncă 

pe lîngă care am trecut nepăsător 

lemn şi atît, frunze şi atît, şi pe care acum n-o să le mai recunosc 

pentru că am trecut nepăsător, nepăsător, 

dar cum să-mi fi dat seama atunci 

dar de unde să ştii 

de unde să fi ştiut 

 

poate ar fi trebuit să mă opresc lîngă vreo apă pe lîngă care am trecut, în vreun aer pe care l-am respirat odată 

şi-aş fi înţeles că trebuie să nu mai plec 

să rămîn acolo cu ele, în ele 

şi cine ştie ce viaţă aş fi avut, 

alta, cu totul alta, mai plină, 

mai vie. 

Ar fi trebuit să intru în vreo casă în care n-am intrat cînd trebuia 

în vreo sală de spectacol, vreun magazin 
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în care n-am intrat cînd trebuia 

ci altădată, cu totul inutil 

ar fi trebuit să accept vreo invitaţie pe care n-am onorat-o 

sau una pe care n-am onorat-o la timp 

ci altădată,  

inutil, 

ar fi trebuit poate să privesc un răsărit pe care nu l-am văzut pentru că dormeam 

şi care n-o să se mai repete de acum şi pînă la sfîrşitul veacurilor 

în dimineaţa aceea 

m-aş fi întîlnit cu cineva care mi-ar fi schimbat cursul vieţii 

şi-aş fi acum cu totul altul, cu totul altul. 

 

Ar fi trebuit poate să fac o călătorie pe care n-am făcut-o 

vreun drum la care am renunţat plictisit 

să mă opresc  o tarabă cu cărţi pe lîngă care am trecut 

şi unde era cartea care mi-ar fi schimbat gîndurile, visele, convingerile, aspiraţiile, totul 

m-ar fi schimbat cum m-ar schimba cineva care mi-ar înlocui oasele şi  sîngele 

să opresc un taxi care m-ar fi dus din greşeală altundeva decît unde voiam să ajung 

dar de fapt acolo trebuia să ajung de fapt, 

lîngă vreo fată trebuia să mă fi oprit 

pe care am privit-o doar trecător, 

lîngă una din cele pe care le-am tratat cu neatenţie, pe care le-am ignorat 

cînd de fapt ea era ea  

Ea 

cea din poemele tuturor 

apărută miraculos lîngă mine 

şi ea m-ar fi făcut să simt adevărul 

dar eu nu am recunoscut-o, nu 

pentru că nu eram atent 

şi gata, altădată 

altădată n-o să mai vină, 

fusese singura şansă 

Da, cred că am un trecut incomplet 

ca o hartă cu munţi, podişuri, fluvii, cîmpii 

dar şi cu deşerturi, pustiuri ciudate cu nisip alb 

care te aşteaptă 

să le haşurezi cu paşii picioarelor tale 

nisip 

căruia să-i mîngîi granulele fine şi tari, de neînţeles 

cu mîinile tale – să aşezi peste elepasta de pix cu care ai scris cuvintele  acestui poem 
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exact în momentele cînd 

ar fi trebuit de fapt să fi totul altundeva 

să faci cu totul altceva 

care ţi-ar fi schimbat  

definitiv  

viaţa.  

 

Măgarul în ceaţă.8. 

 

Nu pot să fac recurs nu-i aşa ? 

Nu pot să zic “bre,mie nu-mi convine”, 

Pe mine să mă lămuriţi sau nu mai joc ? 

Nu pot să zic, nu-i aşa ? 

Şi-apoi că veni vorba, de ce e viaţa asta un joc căruia trebuie să-i înveţi regulile pe parcurs ? 

Cum ai pune pe unul să joace fotbal  

fără să-i explici regulamentul. Păi 

n-ar fi el atunci ca 

măgarul în ceaţă ? 

Nu pe bune, n-am dreptate, spun eu prostii ? 

Întreb cu onestitate, zău. Păi 

nu trebuie să ştii ce şi cum înainte de ceva ? 

Nu pot să fac recurs, nu-i aşa ? 

 

Bine, atunci  

măcar 

bine, atunci măcar 

măcar o clipită 

RIDICĂ, 

DOAMNE, 

CEAŢA. 

 

Măgarul în ceaţă.9. 

 

Eu sunt un om intrat la idei 

sunt intrat la idei aşa cum intră, de exemplu 

bumbacul la apă, 

se îmbibă şi se modifică într-un anume fel, 

cu tote că nu se schimbă, rămâne tot aia  

cu deosebirea că eu intru la apă, la idei, pardon 
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periodic, sistematic, e vorba de un proces continuu 

şi de ce să nu recunosc, dureros 

strîngător, comprimator, ca la rufă, incomod şi dătător de problematici,cazuistică                                                                                                   

nu, nu e bine, mai degrabă burete mi-aş zice  

e o comparaţie şi mai potrivită, 

mă îmbib de gînduri felurite cum se buretele de apă, 

el de fapt nu păţeşte nimic 

dar se ocupă cu  

intră dom’le ,îl pătrunde 

moleculele alea penetrante de apă, combinaţia aia miraculos de simplă dintre două gaze  

şi-i adaugă greutatea ei – aşa cum mă  

impregnează pe mine gîndurile  

vai de ele de gînduri 

negre, 

ostile, 

şi mai ales complicate 

născocite de minţi metafizice, nu ca a mea  

eu am doar proprietatea de a mă îmbiba cu  

sunt un mediu propice fir-aş să fiu  

de ce nu semăn cu ceva de ordin mineral, de pildă  

cu o pietricică, uite 

să fi văzut atunci rezistenţă la ispiteintelectuale artistice, metafizice, muieristice                                                                                               

m-ar fi durut în fund,pardon de expresie de ce îi zice Ivan lui Dmitri la restaurant 

de cele două predici ale lui Panelaux, de percepţie, apercepţie şi reducţie fenomenologică 

 

şi de cîte şi mai cîte,  de la Empedocle la teoriile mai nou făcute să-ţi stîlcească creierii-n cap 

 

dar totuşi 

inteligibile, inteligibile, la dracu 

cu certe proprietăţi îmbibatoare  

băgătoare la idei vreau să spun, asta vreau să spun  

calitatea asta eu o plîng (vedeţi limbajul ? aş fi putut să scriu însuşirea ) 

lipsa imunităţii la ape  

tot felul de ape  

limpezi(ce ziceţi de Sf. Maxim?), ca să nu mai zic de alea a incerte înşelătoare 

limpezi-tulburele   

care-ţi răsucesc capul minţii, cum ziceam 

îţi ia mintea şi ţi-o seduce ca o amantă 

se gudură pe lîngă creieraşii tăi  

ispititoare, ameţitoare, vrei s-o pozezi 

păi cum  să nu-mi mişte mie rotiţele vorba lui Heidegger despre poezie,  
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adîncimile lui Bachelard din  ‚,La flamme d’une chandelle’’ 

cum să nu zic că Ionesco e cutremurător în esensile lui 

cum să nu-mi recuosc eu apa  care m-a înţesat 

cum să spun eu că ea 

nu este ? 

Nu e inima omului  acolo unde  e dragostea lui după vorbă ? 

nu m-am întrerupt eu din lectura Demonilor de mai multe ori 

(discursul lui Şigailov, scenele lui Kirillov, Stepan Trofimovici alergînd pe cîmp?                                                                                                        

pentru că nu mai puteam, trebuia să mai mă limpezesc niţel, 

o altfel de oprire şi limpezire  ca după fiecare cinci pagini din Hegel 

pe care dacă vrei să obţii acelaşi efect ca şi cum l-ai citi 

poţi să dai la intervale regulate cu capul de perete  

şi să ter pătrunzi profund cu starea de după aceea 

 

Cum să nu zic eu că mă enervează  Saussure, 

că mă entuziasmează Levinas 

că mi-aş dori Eneadele în romîneşte 

nu sunt eu mai degrabă un burete , 

(fir-aş să fie de comparaţii că nu-mi reuşesc niciodată) 

mai degrabă peşte în apa lui  

măgăruş în ceţişoara lui 

găină-n grăunte 

castravete-n oţet?  

 

Fratele cobai.10. 

 

A naibii noţiunea asta de experiment, nu-mi place mie, nu-mi convine deloc 

cu toate că toată ştiinţa modernă e bazată pe ea, nu 

de unde să-mi vină mie respingerea, poate de la  

exagerările, elucubraţiile, determinismului, mecanicismului 

de la strângerea de inimă cu care mă gândesc la cobai 

(dar ce-ar fi însemnat farmaceutica fără ei, nu-i aşa) 

sau mai degrabă am o teamă Doamne, mă gândesc aşa la mine 

la ştirile de aseară, numai cu cazuri îngrozitoare 

mă gândesc aşa, la viaţa asta, ce ciudăţenie, ce lipsă de sens desluşit 

ce de lucruri fără nici o legătură între ele, făcând parte parcă din lumi    

                                                                                         complet diferite,                                                                                                                   

mă gândesc că numai mie, numai unui singur om cîte mi s-au întîmplat, 

între altele mi-am chinuit sufletul  să desluşesc într-un haos, într-un labirint desăvîrşit                                                                                                         
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e o mişcare browniană lumea asta, complet aleatorie 

particulele unei ceţi multiforme, omniprezente 

trag nădejde că nu faci Doamne, experimente pe noi 

sper că nu mă înţeapă nimeni cu seringi nevăzute ca să vadă cum mă comport 

nu mă pune nimeni în situaţiile imbecile cărora sunt nevoit să le fac faţă  

ca să-mi obseve reacţiile 

şi dup-aia să-şi însemneze în notes observaţii savante, 

ce mă face pe mine să hohotesc, să-mi rupă baierile inimii, să-mi vină să urlu 

sper să nu fie nişte reacţii bine controlate, bine înregistrate într-un laborator bine pus la punct                                                                                                

 

te implor Doamne, să nu ne fie aruncat pe aici 

ca să vezi cum interacţionăm cu mediul în situaţii diverse, 

din curiozitate ştiinţifică, eventual 

eventual ca relache între două experimente mai importante, 

nu vreau să mă gîndesc la mine ca la competitorul unei probe, fie ea şi iniţiativă,                                                                                                        

n-aş vrea să vină unul la mine dup-aia să mă bată pe umăr şi să-mi zică 

„te-ai descurcat bine, băiete” sau  „cam slăbuţ amice, cam slăbuţ, da’ asta e” 

să văd pe vreo tabelă de marcaj că total puncte să zicem, 426 virgulă 5 

să mi se explice dup-aia că asta înseamnă mult sau puţin, acceptabil sau nesatisfăctor                                                                                                         

insist,  Doamne, insist, regulile jocului, care sunt regulile jocului, care  

sau jocul n-are reguli şi Brown ăla a fost geniul suprem al omenirii 

ce ne fac, ce ne facem, ce ne mai facem pe aici  

sincer, mi-e cam jenă s-o spun, mi-e cam milă de mine  

că bîjbîi ca bezmeticul printre atîtea  

şi atîtea bîjbîie-n mine ,îmi scormone mătuntaiele, îmi frige inima, îmi arde ficaţii nu alta                                                                                                            

cînd şi cum  

cum se poate ieşi din haosul ăsta, 

 

triumfător, 

ca măgarul din ceaţă ?  

 

Măgarul în ceaţă.11. 

 

Dar dacă nu cumva, mă gîndesc eu 

în cele mai proaste momente ale mele 

dar numai în cele mai proaste momnte  

dacă nu cumva jocul e jucat demult 

cărţile date pe faţă, toate aranjate şi stabilite 

şi aici e iadul 

lumea asta e infernul  

nu e asta ci de fapt e cealaltă 
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şi trebuie să-ţi duci condamnarea la capăt 

(unde mai pui că nici capăt, nu e o noţiune tocmai sigură) 

 

de fapt noi am avut altă viaţă, nu asta, 

una complet diferită 

şi de care ne-am bătut joc 

i-am dat cu tifla 

acum avem ce merităm 

şi poate nu ne salvează nici moartea, nu, 

metempsihoza e adevărată şi ne vom relua la nesfîrşit chinul, 

de-aia e lumea asta aşa cum e, 

e iadul, iadul nene, 

mai fă ceva dacă poţi. 

 

Şi uite cum ajungi la concluzia că se poate şi mai rău 

întotdeauna se poate mai rău 

păi dacă păţeşti ceva la picior şi doar cîteva zile nu poţi să mai mergi 

abia atunci descoperi ce minune e mersul 

ai fii fericit să vezi măcar cum era înainte 

cînd mergeai bine-mersi şi te gîndeai ce amărît eşti 

cunosc pe cineva cu nişte probleme de sănătate şi care nu mai putea  să doarmă decît în capul oaselor, aşezat în fund 

şi care-mi spunea că un om e fericit numai cu această minimă condiţie, să poată să dormă aşezat normal pe un pat 

da, ce jigodie  e omul, ce jigodie 

mereu nemulţumit 

mereu crede că-i lipseşte cîte ceva 

 

şi asta mai ales 

în cele mai proaste momnente ale lui 

după care ajunge să se simtă confortabil pînă şi-n ceaţă 

să se obişnuiască şi cu ea 

pentru că e de preferat disperării 

orice e de preferat disperării.  
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