
 

Mai întâi, perspectiva          
istorică* 

Popor cu rădăcini milenare, 
pornind de la daci și romani, 
românii au avut o evoluție istorică 
deosebită, adaptată la condițiile 
geopolitice din regiune. Format în 
vremurile tulburi ale marilor mi-
grații de la începutul "mileniului 
întunecat", poporul nostru a re-
zistat sute de ani invaziilor barbare 
în "țările" conduse de voievozi  
locali și adăpostite în imensitatea 
spațiului carpatic.  

Apoi, românii s-au organizat 
în state medievale, de o parte și de 
alta a Carpaților, cele mai im-
portante fiind Transilvania, Țara 
Românească și Moldova. Însă 
statele feudale erau fieful unor  
categorii sociale privilegiate, pre-
cum boierimea și nu ofereau cele 
mai bune condiții de viață pentru 
majoritatea românilor. 

Ulterior, pe fondul 
răspândirii ideilor iluministe, care 
promovau egalitatea în drepturi, 
poporul român, la fel ca alte 
popoare, a devenit o națiune și a 
construit un nou tip de stat,     
modern, bazat pe egalitatea de 
șanse. Și cum era firesc, acest nou 
stat trebuia să-i cuprindă pe toți 
românii. Dar unirea celor trei state 
nu s-a putut realiza dintr-o dată, ci 
s-a făcut pe etape: mai întâi s-au 
unit Moldova și Valahia, la 1859, 
prin dubla alegere a aceluiași dom-

nitor, Alexandru Ioan Cuza. Așa a 
luat naștere România "Mică". 

Pentru că Transilvania 
devenise între timp provincie    
austro-ungară, unirea ei cu țara nu 
se putea realiza decât după       
eliberarea de sub stăpânirea 
străină. De aceea a fost necesar  
eroismul soldaților români în 
Primul Război Mondial. Sute de 
mii dintre ei și-au dat viața pe 
câmpul de luptă pentru ca visul 
unirii tuturor românilor 
într-un singur stat să se 
poată înfăptui.  

 

 
*de prof. dr. Grigore Ilie Ioniță  
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2 Viața școlii 

„Un popor care  
nu-şi cunoaşte 
istoria e ca un 

copil care nu-şi 
cunoaşte părinţii.” 

  Nicolae Iorga 

Și așa am ajuns la anul 1918, 
cel mai bun an din istoria noastră. 
Într-un context internațional favora-
bil s-a realizat Marea Unire: pe rând 
s-au unit cu patria-mamă, Basarabia, 
Bucovina și Transilvania.  

S-a desăvârșit astfel cel mai 
important ideal al poporului nostru, 
acela de a locui cu toții laolaltă. 
România Mare rămâne pentru fiecare 
dintre noi cel mai important proiect 
realizat de înaintașii noștri și cel mai 
temeinic motiv de mândrie națională! 

 
Și apoi, prezentul 
Cum era firesc, elevii și 

profesorii colegiului nostru au 
sărbătorit împlinirea a 100 de ani de 
la făurirea României Mari prin mai 
multe activități, desfășurate în cadrul 
„Zilelor Centenarului” (27-29 
noiembrie 2018). 

În prima zi de activități, am 
cules emoțiile elevilor care au intrat 
în horă, îmbrăcați în ie și au 
interpretat cântece popular-
patriotice, atât de reprezentative 
pentru marea sărbătoare. 

Concursul de interpretare 
vocală a fost câștigat de Rujoiu 
Denisa, de la clasa a VIII-a. 

În cea de-a doua zi de 
activități, s-a desfășurat concursul de 
istorie dedicat Centenarului. Au 
câștigat echipajele claselor a X-a E și 
a XII-a E. 

De asemenea, în aceeași zi a 
avut loc și dezbaterea cu tema „100 
de ani de la Marea Unire - unitatea și 
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dragostea de neam”. 

În plus, s-a realizat și 
vernisajul expoziției „Mari 
personalități din istoria noastră”, cu 
picturi și desene făcute de elevii și 
profesorii noștri. 

În cea de-a treia zi a Centenarului, 
dascălii de limba și literatura română 
împreună cu elevii de la clasele a IX-
a C, a IX-a E, a IX-a F, a X-a A, a XI
-a E, a XI-a F, a XII-a F s-au reunit 
la CDI pentru a asculta versuri 
despre marea sărbătoare  a neamului 
românesc, eseuri cu tema „Istoria în 
literatură”, dar și pentru a admira 
desene, colaje în care sunt 
reprezentate simboluri ale poporului 
nostru. 

Cu gândul că Centenarul Marii 
Uniri a fost sărbătorit așa cum se 
cuvine în colegiul nostru, 
organizatorii mulțumesc tuturor 
elevilor și profesorilor care s-au 
implicat în aceste activități! 

                        
 Prof. Mihaela Dulea  (dir. adj.) 
 Prof. Raluca Bica  
 Prof. dr. Grigore Ilie Ioniță  
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Youngsters Nowadays. Where from, Where to? 

 2017-1-RO01-KA219-037190  
Întâlnirea de proiect din Portugalia 

Coordonatorul general al proiectului 
a salutat participanții la această 
întâlnire.   
 A urmat ,,spargerea gheții” și 
cunoașterea participanților. Gazdele 
au organizat activități interesante, 
distractive, prin intermediul cărora 
participanții au avut ocazia să se 
prezinte, să socializeze. 
 Prezentările PPT ale fiecărei 
echipe despre țară, regiune, localitate 
și școală au fost urmărite cu interes 
de participanți, prilej de a-i cunoaște 
mai bine pe partenerii noștri. 
 Elevii români au oferit 
participanților mărțișoare –simbolul 
primăverii, ocazie în care am 
împărtășit partenerilor noștri din 
tradițiile poporului nostru.  
 Pe parcursul celor 5 zile de 
activități au fost realizate două 
produse finale: ,,Să știm ce mâncăm 
și bem !" și ,,Să facem 
sport!”. Primele două zile au fost 
dedicate activităților legate de 
alimentație și dietă sănătoasă. Elevii 
au lucrat în echipe mixte, având 
astfel posibilitatea să interacționeze, 
să comunice și să își îmbunătățească 
cunoştinţele despre partenerii de 
proiect și despre cultura și civilizația 
acestora. Echipele de lucru au purtat 
numele unei personalități 
reprezentative din fiecare țară 
parteneră. 
 Primul produs final, ,,Să știm 
ce mâncăm și bem ! ", este un 

 Prima activitate 
transnațională de 
învățare, predare și 
formare (LTTA1) s-a 
desfășurat în Fatima , 
Portugalia, în perioada 
04 -10 martie 2018. 
 La această 
reuniune de proiect, 
Colegiul Național „Ion 
Luca Caragiale” a fost 
reprezentat de prof. 
Matei Mirandolina –
coordonator proiect, 
prof. Crăcănel Doina –membru în 
echipa de proiect, elevii 
Constantinescu Dragoș, Popa 
Cristina, Ghindă Denisa, Zaharia 
Andra, Petrescu Giulia, Bucur 
Danina și Văduva Emma Carmina . 
 Activitățile desfășurate  în 
cadrul primei reuniuni de proiect de 
învățare, predare și formare, au fost 
conform programului stabilit de 
comun acord între parteneri, înainte 
de întâlnire. Activitățile au fost alese 
astfel încât să îndeplinească 
obiectivele proiectului, pentru prima 
LTTA. Scopul acestei întâlniri a fost 
acela de a spori sănătatea si 
bunăstarea participanților, făcându-i 
să își controleze obiceiurile 
alimentare și activitățile fizice , 
precum și conștientizarea 
importanței unei vieți sănătoase.  
 În prima zi, echipa de proiect 
din țara gazdă , Portugalia, împreună 
cu conducerea școlii, au întâmpinat 
oaspeții și le-au urat ,, Bun venit!”. 
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compendiu despre obiceiurile 
alimentare ale tinerilor din zilele 
noastre. Fiecare școală parteneră a 
făcut un studiu în propria țară. Pe 
parcursul activităților desfășurate în 
primele două zile, în echipe mixte, 
elevii participanți au studiat și 
comparat  obiceiurile alimentare cu 
partenerii și au analizat ceea ce ar 
trebui să schimbe în obiceiurile 
alimentare ale tinerilor, pentru o 
viață mai bună a acestora. Au 
analizat aceste obiceiuri și au 
elaborat o propunere a unei diete 
perfecte a tânărului european. A fost 
organizată o  expoziție de produse 
alimentare , cu articole specifice 
pentru fiecare țară.  
 Următoarele două zile au fost 
dedicate activităților legate de sport. 
 Produsul final  al acestor 
activități ,,Să facem sport!”, este un 
ghid bazat pe un chestionar aplicat în 
fiecare  țară, de fiecare echipă, la 150 
de studenți, ținând cont de tipurile de 
sport, dacă aceștia le practică sau nu, 
de timpul alocat sportului și de 

sentimentele și opiniilor lor 
referitoare la sport. Elevii au 
comparat rezultatele și au aflat 
punctele comune și ce îi 
diferențiază din acest punct de 
vedere. O altă activitate s-a referit 
la prezentarea sportului național, 
fiecare echipă a explicat regulile 
acestui joc. A fost organizată 
competiția sportivă 
numită ,,Prietenia noastră, jocul 
nostru cinstit", care a  cupr ins 

mai multe evenimente în care fiecare 
echipă i-a învățat pe parteneri sportul 
lor național. Participanții au 
colaborat într-o atmosferă placută și 
relaxantă, în care buna dispoziție a 
fost la ordinea zilei. 
 A fost organizat, de către 
școala gazdă, un workshop despre 
utilizarea platformei ISSUU, cea mai 
mare platformă de descoperire și 
publicare digitală din lume. 
Participanții au urmărit cu interes 
prezentarea făcută de gazdele 
portugheze și ne-am familiarizat cu 
utilizarea acestei platforme. 
 Ultima zi a activităților a fost 
dedicată prezentării rezultatelor 
finale și evaluării rezultatelor 
activităților. A fost aplicat un 
chestionar elaborat de profesori în 
timpul primei întâlniri transnaționale 
( M1), din Grecia. Responsabilă cu 
aplicarea chestionarului și colectarea 
datelor a fost țara gazdă.  La finalul 
activităților, directorul școlii a 
înmânat certificatele de participare , 

într-o atmosferă plăcută și 
reconfortantă. 
 În urma interpretării 
chestionarului și din discuțiile 
organizate în cadrul evaluării, s-a 
constatat că toate obiectivele 
propuse pentru această reuniune de 
proiect au fost atinse. 
 

Prof. Doina Crăcănel   
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Youngsters Nowadays. Where from, Where to? 

 2017-1-RO01-KA219-037190  
Întâlnirea de proiect din Italia 

 La a doua 
activitate de predare — 
învățare — formare au 
participat elevii și 
profesorii de la școlile 
partenere în acest proiect : 
 - Colegiul Național ,,Ion 
Luca Caragiale” Moreni, 
România  
 - Gymnasion Me 
Lykeiakes Taxeis Asopias-
Assopia, Grecia  
 - Insignare – Associacao 
De Ensino E Formacao 
Ouerem, Portugalia  
 - Ahmet Erdem Anadolu Lisesi -
Bursa, Turcia  
 - IstitutoTecnicoTecnologico"G. 
Malafarina - Soverato, Italia - școala 
gazdă  
 Activitățile care s-au 
desfășurat în cadrul acestei întâlniri 
au fost stabilite de comun acord între 
parteneri, în conformitate cu 
obiectivele proiectului și au urmărit 
îmbunătățirea stilului de viață 
(obiceiuri alimentare, binele 
personal, sport, lectură, activități 
recreative care au un impact asupra 
dezvoltării personale și 
educaționale), dezvoltarea 
competenței lingvistice prin lectură, 
a abilităților de comunicare în limba 
engleză și îmbunătățirea 
competențelor digitale, cultivarea 

spiritului civic, a unei atitudini de 
toleranță, respect, a egalității de 
șanse, promovarea valorilor 
naționale, dezvoltarea competenței 
culturale, creșterea motivației pentru 
continuarea studiilor. Au fost 
realizate două produse finale : un 
suport de curs : ,,Literatura tinerilor” 
și ,,Activități de timp liber pentru 
tineri“ - o prezentare Power Point. 
 În prima zi a activităților , 
01.10.2018,  am fost întâmpinați la 
școală de gazde, am vizitat școala. 
Apoi, fiecare școală parteneră a 
prezentat materiale Power Point cu 
tehnicile de predare a literaturii, pe 
baza unui roman/ nuvelă aleasă. De 
asemenea, au fost exemplificate 
aceste tehnici de predare a diferitelor 
secvențe din carte, elevii fiind și 
profesori și studenți în același timp.  
 În ziua a doua a activității 
de predare - învățare — formare, 
02.10.2018, a fost realizat produsul 
final “Literatura tinerilor”, un 
suport de curs cu tehnici de predare a 
literaturii într-un mod atractiv pentru 
elevi. 
 Concluziile la care au ajuns 
elevii, în urma studiului făcut, au fost 
prezentate de fiecare grup mixt de 
lucru. Au fost evidențiate asemănări 
și deosebiri în opțiunile tinerilor 
privind petrecerea timpului liber. 
Concluzia a fost că timpul liber, 
petrecut eficient – lectură, sport, 
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mișcare în aer liber, vizite de 
documentare, elaborarea unor jurnale 
de călătorie, etc, contribuie la un stil 
de viață sănătos, la binele și 
dezvoltarea  personală a tinerilor.  
 A treia zi a întâlnirii,  

03.10.2018, a fost destinată 
activităților de învățare prin 

prezentările Power Point făcute de 
către fiecare școală parteneră ( un 
elev și un profesor) , precum și cele 

făcute de invitați.      
 - Erasmus+  Ziua tinerilor – Savina 
Moniaci, Piero Bassa  

 - Știm ce mâncăm și bem -Aylin 
Pedal, Ruşen Dönmez, Selen Ergen – 
echipa turcă 

 - Mâncarea sănătoasă a tinerilor -
Doctor Ugo Cotilli –Expert  
Nutriționist  

 - Să facem sport - Iolanda Prino, 
Ana Paula Silva – Echipa portugheză   
 - Investind în sănătatea și bunăstarea 

tinerilor adulți -Valerio Geracitano –
Sociolog și antrenor de box  
 - De la lectură la filme - Giuseppina 

Codispoti, Piero Bassa- echipa 
italiană  
 - Cultura și tineretul în școală - 

Antonella Morrone- echipa italiană 
 - Timpul liber al tinerilor - Eva 
Konsta, Panagiotis David Moiras -

echipa greacă  
 - Utilizarea eficientă a timpului liber 

la tineri- Ernesto Alecci – Primar 
Soverato 

 - Probleme de mediu și 
antreprenoriat- Matei Mirandolina, 
Iamandi Florin Daniel – echipa 

română  
 - Cultivarea spiritului de antreprenor 
în educație - Luciano Monti – 

profesor de politici europene- 
Universitatea  Luiss  
 - O privire asupra abordărilor 

umanitare internaționale -Stellario 
Capillo – Doctor voluntar pentru 
salvarea migranților 

 - Elaborarea concluziilor  -Savina 
Moniaci ITT , Coordonator 
Erasmus+  
 A patra zi a întâlnirii, 04.10 

2018, a fost destinată activităților 
care încurajează o mai bună 

conștientizare, în școli, în rîndul 
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tinerilor, a 
patrimoniului 

cultural bogat al 
Europei, în toate 
formele sale. 

Elevii au 
conștientizat 
importanța 

cunoașterii , 
conservării, 
promovării 

patrimoniului 
cultural, 
descoperind unele 

dintre cele mai 
prețioase comori și tradiții ale 
Europei . 
 A cincea zi a întâlnirii , 
05.10.2018, a fost destinată evaluării 
activității de învățare – predare - 
formare și înmânării certificatelor. 
Elevii au lucrat în echipe mixte si au 
făcut sugestii despre cum pot benefi-
cia de activitațile de timp liber pentru 
dezvoltarea personală, au relatat ce 
au învățat din vizita de documentare 
realizată, au dat argumente            
referitoare la ăntrebarea: ‘Pot vizitele 
de documentare către diferite locații 
care reprezintă  manifestări ale 
moștenirii naționale, să fie conside-

rate activități de timp liber?’și au  
indicat cum pot să își petreacă  tim-
pul liber într-un mod folositor , astfel 
încât să facă moștenirea culturală 
cunoscută în toată lumea . De exem-
plu, au specificat faptul că pot să 
facă acest lucru prin scrierea de 
jurnale de călătorie, pot să 
împărtașească experiențele lor pe un 
blog, vlog , rețele sociale, prin con-
ferințe organizate on-line, prin 
relatări în fața prietenilor.  
 Toți participanții au 
completat un chestionar on-line prin 
care și-au exprimat opiniile cu 
privire la activitățile desfășurate și au 
considerat că toate obiectivele 
întâlnirii  au fost îndeplinite . Au 
învățat cum să își petreacă timpul 
liber și ce pot face pentru a-l petrece 
mai eficient . Au înțeles că lectura le 
îmbunătățește cunoștințele generale, 
iar tehnicile de lectură  elaborate îi 
ajută să își  dezvolte gîndirea critică. 
Și-au consolidat abilitățile și 
competențele lingvistice și digitale. 
Tot ceea ce au învățat și dobândit în 
cadrul acestei activități de învățare  -
predare - formare  vor împărtăși în 
școlile lor, la întoarcerea acasă.  
 

Prof. Doina Crăcănel   
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Let’s Play Greener! 

2017-1-FR01-KA219-037298_3 
Întâlnirea de proiect din România 

prototipuri ale jocului create în  
Drancy, E4E și Lost Paradise. 
 Au fost  întrebări adresate în 
legătură cu : grafica, sunetul, meca-
nica jocului, dacă obiectivul acestuia 
este clar definit, dacă jucătorul învață 
despre dezvoltarea durabilă, coerența 
jocului și   schimbările care ar trebui 
făcute. 
Participanții au început să lucreze în 
echipe mixte ca graficieni în Krita, 
programatori în Stencyl  sau editori 
de sunet în Audacity. Această coo-
perare a continuat pe parcursul celor 
cinci zile ale activităților de învățare, 
predare și formare. 
 Elevii care au avut misiunea 
de a fi programatori, au îmbinat toate 
elementele jocului și au facut ca totul 
să funcționeze. Au corelat toate 

ideile de joc, povestea, 
grafica și muzica  pe care 
celelalte echipe le-au creat și  
au asamblat toate acestea 
într-un tot unitar. 
 În primul rând, au 
creat meniul de start, care 
este  o scenă cu  doi actori   
reprezentați de două butoane  
care au drept comportament 
trecerea  către  scena ‚harta 
lumii’.  
 Ca un exemplu de 
modul în care s-a creat 
comportamentul de legătură,  

 În timpul celei de-a doua 
reuniuni de proiect dedicate 
activităților de învățare, predare și 
formare ale acestui parteneriat, 
membrii echipelor de proiect din cele 
trei școli implicate în implementarea 
sa, s-au întâlnit la Colegiul Național 
‚Ion Luca Caragiale’ din Moreni 
pentru a realiza al doilea nivel al 
jocului video, conform misiunilor 
propuse pe care le-am creat în timpul 
reuniunii transnaționale de proiect 
din Bra, Italia și a specificațiilor 
tehnice concepute pentru a doua 
săptămână de vot online( 2nd Online 
Voting Contest). 
 Prima zi a reuniunii de pro-
iect , 21.05.2018. Participanții la ac-
tivități au fost întâmpinați de con-
ducerea școlii noastre, prilej de a ne 
exprima bucuria de a fi gazdele aces-
tei întâlniri de proiect în cadrul 
căreia vom realiza secvențe din jocul 
video, dar în care vom avea  opor-
tunitatea de a ne cunoaște mai bine, 
de a interacționa și de a învăța ce 
înseamnă cooperarea între școli,   
într-un climat de prietenie, respect și 
înțelegere.  
 Elevii s-au prezentat și au 
împărtășit celorlalți așteptările pe 
care le au ca urmare a participării la 
această reuniune de proiect. 
 Online a fost completat un 
formular de evaluare a celor două 
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a fost realizat mai întâi un 
comportament actor, așa cum este 
arătat, unde "go_to_scene" este un 
atribut folosit de actorii din 
pictograme  și care le spune la ce 
scenă să treacă la apăsarea unui clic.  
Vizita de documentare  la  Stația De 
Tratare Voila și la Barajul Paltinu– 
realizată în a doua zi a întâlnirii de 

proiect. 
 Vineri, de la ora 11, am văzut 
împreună sondele din Moreni, în 
încercarea de a ne documenta în 
legătură cu combustibilul fosil pentru 
care zona noastră este cunoscută: 
petrolul! 
 Tot vineri, s-a realizat 
evaluarea activităților de proiect 
desfășurate în cadrul reuniunii. S-au 
adresat întrebări despre  organizarea 
și relevanța activităților în termeni de 
obiective, precum și despre 
abilitățile / competențele dobândite 
sau îmbunătățite. 
 S-au înmânat certificatele de 
participare și documentele de 
mobilitate Europass. 
Toți participanții au primit diplome: 
grafician, programator sau editor de 
sunet, toate având emblema Most 
Team Spirit. 
 

Prof. Mirandolina Matei  
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Desene  pentru 
joc, realizate în 
Krita, de către 

elevi. 



 

12 
Music: A Melodic Methodology into Teaching and 

Learning 
2018-1-ES01-KA229-050761_5  

 Durata proiectului: 2018-
2020 
 Școli partenere: 
1. I.E.S. Pablo Ruiz Picasso, El 

Ejido, Spania- coordinator 
2. Gymnasio Valtinou, Trikala, 

Grecia 
3. Colegiul Național ‘Ion Luca 

Caragiale’, Moreni, România 
4. Convitto Nazionale Regina Mar-

gherita- Scuole Annesse, Anagni, 
Italia 

5. Agrupamento de Escolas 
Penafiel Sudeste, Penafiel, Portu-
galia 

 Obiectivele proiectului: 
- dezvoltarea aptitudinilor relevante 
și de înaltă calitate ale elevilor și 
cadrelor didactice astfel încât acest 
grup țintă să fie mai bine pregătit 
pentru a face față cu succes 
problemelor cu care se confruntă 
zilnic, la școală, în cariera lor actuală 
sau viitoare, în viața de zi cu zi. Prin 
interacțiunile proiectului, se vor 
dezvolta următoarele competențe și 
abilități: interculturale, sociale, 
civice, digitale, lingvistice și  
culturale.  
- diminuarea  problemelor de natură 
economică și socială ale elevilor și 
reducerea abandonului școlar   
- cooperarea și comunicarea între 
diferitele grupuri sociale și etnii  
- învățarea prin teme bazate pe 
muzică  deoarece aceasta oferă o 
sursă de informație nesfârșită pe care 
elevii noștri sunt provocați să o 
decodifice prin acest proiect, să 
înțeleagă faptul că un cântec poate 
dezvălui o comoară de informații 
despre istoria țării, limbii, aspectele 
culturale și identitatea națională.  
 Grupul țintă  
- elevii de gimnaziu, cu vârsta cu-
prinsă între 12- 15 ani; 
- elevii de gimnaziu care au 
identificat sau pentru care școala a 
identificat nevoia de a-și dezvolta 
abilitățile creative, artistice, digitale,  

de comunicare în limba engleză, care 
sunt expuși la probleme de ordin 
social și/sau de ordin economic , care 
doresc să învețe să realizeze 
cercetări, să selecteze informații 
relevante, să facă prezentări, să 
lucreze în echipă, care au nevoie     
să-și dezvolte competența culturală, 
cunoașterea generală a lumii și care 
au dorința de a-i ajuta pe cei mai 
slabi decât ei. 
 În selecția grupului țintă de 
participanți se va promova o 
politică de informare și o metodo-
logie clară care va asigura partici-
parea fără discriminare, res-
pectând principiul egalității de 
șanse si al transparenței. 
 Conform formularului de 
candidatură aprobat, întâlnirile de 
proiect vor avea loc în următoarea 
ordine: 
1. Școala gazdă: I.E.S. Pablo Ruiz 

Picasso, Spania- ianuarie 2019  – 
reuniune la care vor participa 5 
elevi și 2 profesori  de la Cole-
giul Național ‘Ion Luca Caragia-
le’,  

2. Școala gazdă: Gymnasio 
Valtinou , Grecia – februarie 
2019-– reuniune la care vor par-
ticipa 5 elevi și 2 profesori  de la 
Colegiul Național ‘Ion Luca 
Caragiale’,  

3. Școala gazdă: Convitto Na-
zionale Regina Margherita- Scu-
ole Annesse , Italia - octombrie 
2019- reuniune la care vor parti-
cipa 5 elevi și 2 profesori  de la 
Colegiul Național ‘Ion Luca 
Caragiale’,  

4. Școala gazdă:  Agrupamento de 
Escolas Penafiel Sudeste- Portu-
galia- februarie 2020- reuniune la 
care vor participa 5 elevi și 2 
profesori  de la Colegiul Național 
‘Ion Luca Caragiale’,  

5. Școala gazdă: CN Ion luca 
Caragiale- România- mai 2020 

 Produsele finale vor fi: 
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1. Logo-ul proiectului 
2. "Povestea muzicii"  - prezentare 

Power-Point.   
3. "Cântecele: nu numai melodii, 

dar și mentalitatea unei 
națiuni."- produs final care este 
alcătuit dintr-o broșură și un 
DVD și care conțin versuri cu 
informații explicative despre 
istoria / principalele evenimente / 
mentalitatea și valorile umane ale 
fiecărei țări partenere, așa cum 
sunt evidențiate în  cântecele 
populare și balade.  

4. "Peisajul în cântece"- 
prezentare Power Point.  

5. "Peisajele și cântece 
tradiționale, dansurile și 
îmbrăcămintea", care este o 
colecție de fotografii, 
videoclipuri și cântece,  care va 
cuprinde și o analiză în limba 
engleză a modului în care 
peisajul determină pașii în 
dansurile tradiționale și în  
hainele pe care oamenii le 
purtau; 

6. "Instrumente tradiționale", 
produs final alcătuit dintr-o 
broșură și o colecție DVD.  

7. "Instrumentul meu muzical". 
Elevii  vor produce propriile 
instrumente muzicale cu orice 
material doresc, de exemplu: 
cutii de conserve, bucăți de lemn 
etc., și se învață că acesta 
reprezintă, de asemenea, un 
mijloc de comunicare.  

8. "Prietenia prin muzică". 
Acesta va fi un cor care va cânta 
melodii despre prietenie, iar 
interpretarea finală va fi 
înregistrată.  

9. "Muzica - ce și de ce ascult". 
Aceasta este o prezentare Power 
Point bazată pe un studiu realizat 
în fiecare școală cu privire la 
preferințele muzicale ale copiilor.  

10. "Muzica unește oamenii" , un 
studiu  despre ce fel de muzica 

ascultă oamenii din fiecare țară, 
în momente de bucurie și tristețe, 
atunci când militează pentru 
pace, tolerantă, iubire sau  un 
mediu înconjurător mai curat.  

11.  " Prin muzică,să-i învățăm 
limba maternă pe partenerii 
noștri ", în care fiecare școală 
parteneră vor alege trei melodii 
pe care le vor traduce în limba 
engleză și se  vor elabora tehnici 
pentru a-i învăța limba lor 
maternă pe ceilalți parteneri,  pe 
baza acestor melodii.  

12. "Comunicarea interculturală 
prin muzică".  Se va crea un 
cor pentru care fiecare țară va 
alege un cântec reprezentativ și 
care va fi învățat  și interpretat de 
elevii și profesorii care vor 
participa la această întâlnire . 

13. "Cântecele la ora de engleză", 
în care profesorii vor prezenta 
tehnici pe care le-au creat în 
prealabil pentru a preda limba 
engleză prin folosirea cântecelor. 

 
Prof.  Mirandolina Matei 



 

14 Cuvânt la Naşterea Domnului 

Taina Întrupării Fiului veşnic al 
lui Dumnezeu, Care S-a făcut om 
din iubire nesfârșită faţă de om, este 
temelia şi inima credinţei creştine. 
Sfântul Evanghelist Ioan, 
supranumit Teologul sau Apostolul 
iubirii, copleşit de măreţia iubirii 
divine milostive, spune că „atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât 
pe Unicul Său Fiu La dat, ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţă veşnică" (Ioan 3, 16). 

Sărbătoarea Naşterii Domnului 
nostru Iisus Hristos este, aşadar, mai 
întâi de toate, sărbătoarea iubirii 
milostive a lui Dumnezeu pentru 
oameni. Fiul lui Dumnezeu Cel 
veşnic S-a pogorât din ceruri, S-a 
întrupat de la Duhul Sfânt şi din 
Maria Fecioara şi S-a făcut om, 
pentru a dărui oamenilor, păcătoşi şi 
muritori, iertarea păcatelor şi viaţa 
veşnică. Pe cât a coborât El la noi, 
pe atât ne-a deschis nouă drum ca să 
ne înălţăm spre El. 

Sfinţii Părinţi ai Bisericii au 

meditat adânc asupra înţelesului 
Tainei Întrupării şi Naşterii ca om a 
Fiului veşnic al lui Dumnezeu, „ 
Care, fără de început fiind, primeşte 
început, născându-Se cu Trup în 
Betleem, şi, „neîncăput fiind, încape 
în pântece şi vine să Se nască 
pentru noi, din pântece de mamă", 
după cum ne vestesc cântările 
sărbătorii Naşterii Domnului. 

Aşadar, Fiul lui Dumnezeu S-a 
făcut om pentru ca omul păcătos şi 
muritor să fie ridicat din păcat şi 
moarte, să devină sfânt şi să trăiască 
veşnic, deoarece el a fost la început 
creat după chipul lui Dumnezeu Cel 
Sfânt şi veşnic viu. Prin lucrarea Sa 
mântuitoare, de unire a omului 
muritor cu Dumnezeu Cel veşnic, 
Iisus Hristos vindecă şi curăţeşte 
firea umană de ceea ce îi este 
nesănătos şi nefiresc, adică păcatul 
şi moartea, survenite ca urmare a 
despărţirii omului de Dumnezeu 
prin neascultare, neînfrânare şi 
nepocăinţă (cf. Facerea 2, 17 şi 
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Romani 6, 23 ). 
În acest sens, Pruncul Iisus, 

Dumnezeu-Copilul, Se naşte fără de 
păcat, dar creşte, vieţuieşte şi se 
luptă într-o lume profund marcată de 
păcat şi de forme ale morţii 
spirituale şi fizice. Primit cu bucurie 
în Betleem de îngeri, de păstori şi de 
magii de la Răsărit, El este, pe de 
altă parte, prigonit de regele Irod, 
care caută să-L ucidă. Mai târziu, 
când va începe activitatea Sa 
publică, Iisus devine iubit de 
mulţimile de oameni pe care-i 
luminează şi hrăneşte spiritual cu 
Evanghelia iubirii veşnice şi îi 
vindecă de boli, de patimi şi de 
pătimiri, prin harul Său, dătător de 
viaţă sfântă. 

Hristos-Domnul S-a făcut 
purtător de trup pământesc, ca pe 
noi, oamenii, să ne facă purtători de 
Duh Sfânt ceresc. El S-a făcut Om, 
ca pe noi, oamenii, să ne 
îndumnezeiască prin har. Fiul 
preaslăvit al lui Dumnezeu S-a 
făcut Fiul smerit al Omului, ca pe 
noi, oamenii, să ne înalţe la 
demnitatea şi slava de fii 
duhovniceşti ai lui Dumnezeu, 
după cum spune Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan, prin cuvintele: „Şi 
celor câţi L-au primit, care cred în 
Numele Lui, le-a dat putere ca să se 
facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din 
sânge, nici din poftă trupească, nici 
din poftă bărbătească, ci de la 
Dumnezeu s-au născut"(Ioan 1, 12)  

În viaţa noastră de fiecare zi, 
dar mai ales în aceste zile de 
sărbătoare, să oferim celor din jurul 
nostru daruri şi semne ale 
bucuriei. Să aducem bucur ie în 
casele şi în sufletele în care se află 
tristeţe şi singurătate, boală şi 
sărăcie, suferinţă şi înstrăinare. Să 
răspundem iubirii nemărginite a lui 
Hristos, Cel Care a plecat cerurile 
şi S-a pogorât pentru mântuirea 

oamenilor, cu fapte ale iubirii 
noastre frăţeşti, ştiind că adevărata 
credinţă este credinţa „lucrătoare 
prin iubire" (Galateni 5, 6). 

Tuturor adresăm urările 
tradiţionale: Sărbători fericite! şi La 
mulţi ani! 

 
Prof. Marius Vintilă 



 

16 Zâmbet pentru zâmbet 

 În perioada octombrie – 
decembrie 2018, în liceul nostru se 
derulează proiectul Zâmbet pentru 
zâmbet, ai cărui initiatori sunt niste 
elevi minunați, Marius, Alexandra și 
Danina, pentru care experiența 
voluntariatului  este specială. Au vrut 
să ajute, au vrut să arate că le pasă 
dar înainte de toate a vrut să aducă 
cât mai multe persoane în rețeua 
aceasta a oamenilor generoși și atenți 
la nevoile altora. I-au convins pe 
oameni să doneze, să împartă ce au 
cu cei mai puțin norocoși, dar nu 
oricum, ci dăruind la rândul lor. 
Zâmbet pentru zâmbet. Timp de 
câteva săptămâni, voluntarii s-au 
întâlnit zilnnic, au organizat ateliere 
de lucru și au confecționat obiecte 
care să reprezinte, în an Centenar, 
spiritul național românesc: au 
împletit brățări tricolore, au învățat 
să creeze imagini pe pânză folosind 

fire textile și punctul tradițional 
românesc. Astfel au readus la viață și 
au reușit să promoveze valori 
moștenite de la generațiile 
anterioare, păstrătoare ale mărturiilor 
tradiției românești. Toate obiectele 
pe care ei le-au realizat, au fost 
dăruite oamenilor care au donat 
alimente  în timpul Târgului caritabil 
a cărui primă parte a avut loc în data 
de 23 și 24 noiembrie și care va 
continua în luna decembrie. 
Alimentele, hainele și jucăriile 
strânse au fost duse acolo unde era 
nevoie de ele, la familii nevoiașe din 
Schela Mare, zona Pietrișului sau 
Moreni.   Răsplata lor pentru timpul 
petrecut după orele de curs la CDI zi 
după zi, pentru frigul îndurat în 
parcul mare al orașului, pentru 
efortul depus pentru a sorta și 
transporta zecile pachete primite a 
fost privirea plină de recunoștință a 
copiilor beneficiari.  
 Mai jos, veți regăsi câteva 
gânduri ale  elevilor voluntari despre 
experiența lor și câteva fotografii 
surprinse în timpul proiectului. 
 Andreea Corneanu, clasa a 
X-a F: ” În acest proiect am 
descoperit bucuria de a-i ajuta pe 
alții fără a aștepta ceva în schimb.   
M-am bucurat de fericirea de pe 
chipurile copiilor. Am reușit să 
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„Nu a contat 
frigul în care am 
stat, obstacolele 
de care ne-am 
lovit, oboseala, 

pentru că știam că 
la sfârșit niște 

copii vor fi 
fericiți.” 

descopăr sentimentul frumos al 
muncii răsplătite prin zâmbete”. 
 Teodora Neacșu clasa a X-a 
F: ”În prag de sărbători s-a dovedit 
că există oameni cu suflet mare, 
datorită cărora am putut reda 
zâmbetul pe buze anumitor persoane. 
Alături de colegii mei, am trăit intens 
fiecare moment din timpul 
proiectului Zâmbet pentru zâmbet. 
Sunt mândră că fac parte din echipa 
voluntarilor și recunoscătoare tuturor 
celor care ne-au ajutat! Mulțumesc 
oamenilor care au donat și care au 
crezut în ideea noastră!” 
 Gheorghe Natalia, clasa a X
-a D: ”Pentru mine acest proiect a 
contat...foarte mult. Deoarece am 
putut ajuta familii defavorizate cu 
alimentele donate de persoanele care 

ni s-au alăturat. Am adus un zâmbet 
pe chipul micuților, fără a cere ceva 
în schimb.” 
  Rujoiu Roxana, clasa a X-a 
F:” Pentru mine, Zâmbet pentru 
zâmbet este un proiect purtător de 
senzații așa cum nu am mai trăit, un 
proiect în care ne-am ajutat cu toții 
ca într-o familie. Atunci când ceva 
nu ieșea așa cum trebuie, nu ne 
descurajam pentru că ne gândeam la 
copii, știam că trebuie să îi ajutăm. 
Nu a contat frigul în care am stat, 
obstacolele de care ne-am lovit, 
oboseala, pentru că știam că la 
sfârșit niște copii vor fi fericiți.” 
 Cristina Cristea, clasa a X-
a D: ” Pentru mine, proiectul a fost 
o experiență minunată din care am 
învățat să fim mai buni, să fim 
perseverenți și să nu ne dăm bătuți. 
S-au creat prietenii , ne-am cunoscut 
mai bine. Aș vrea să continui 
experiența voluntariatului” 
 Alexandra Varga, clasa a 
X-a F:” Proiectul Zâmbet pentru 
zâmbet a fost minunat. Am muncit 
împreună, am îndurat frigul, dar a 
meritat pentru că la sfârșit am văzut 
fețele fericite ale copiilor pe care     
i-am ajutat.” 
 

 Dir.adj Mihaela Dulea 
 Coordonator SNAC,    

prof. Cristina Florea  



 

18 Desktopul Științelor  

„Cu cât un 
copil a văzut 
și a înțeles 

mai mult, cu 
atât vrea el să 

vadă și să 
înțeleagă mai 

mult.”   
Jean Piaget  

”Desktopul Științelor” este 
titlul unui opțional integrat la nivelul 
ai multor arii curriculare  ( Științe și 
TIC) care se adresează elevilor din 
clasa a V-a și a  VI-a  și îşi propune 
să stimuleze înţelegerea legăturii 
dintre noţiunile teoretice dobândite şi 
viaţa de zi cu zi.  

Punctul de plecare în 
elaborarea acestui opțional a fost 
profilul absolventului de gimnaziu 
care trebuie să conțină anumite 
elemente de bază cum ar fi: 
competențe matematice și 
competențe în științe și tehnologii 
(identificarea de  regularități și relații 
matematice, caracteristici cantitative 
sau calitative ale unor situații sau 
fenomene din mediul înconjurător,  
aplicarea unor  reguli simple de 
menţinere a unei vieţi sănătoase și a 
unui mediu curat și implicarea  
activă în proiecte școlare cu conținut 
tehnic, științific și practic aplicativ), 
competențe digitale ( utilizarea de  
dispozitive şi aplicaţii digitale pentru 
căutarea și selecţia unor resurse 
digitale relevante pentru învăţare, 
dezvoltarea de  conţinuturi digitale 
multi-media, utilizarea unor  limbaje 
simple de programare (coding).  

 De asemenea, opţionalul 
porneşte de la premisa că cea mai 
eficientă învăţare este cea practică, 
fapt pentru care partea teoretică este 
redusă comparativ cu cea aplicativă. 
 Elevii trebuie să ştie că viaţa 
se desfăşoară după principii 
ştiinţifice. Orice proces din viaţă este 
guvernat de legi descoperite de 
ştiinţele naturii.  
 Pentru toate acestea şi multe 
altele, merită să citiţi, să vă 
informaţi, să căpătaţi cunoştinţe din 
toate domeniile, nu doar din chimie, 
pentru că un om bine informat şi 
educat este un om puternic şi va fi 
preţuit pretutindeni. 

Elevii acestui mileniu trebuie 
să fie capabili să depășească granița 

unei discipline și competențele vizate 
trebuie să fie de niveluri mai înalte, 
cum ar fi: luarea de decizii, 
rezolvarea de probleme. Acest fapt 
este reflectat cel mai bine prin 
studiul unui opțional integrat la 
nivelul mai multor arii curriculare. 

În acelaşi timp, elevii vor 
îmbina experimentul clasic de 
laborator, cu cel virtual, realizat cu 
ajutorul calculatorului, fapt care 
contribuie la menţinerea interesului 
pentru studiul științelor.  

De asemenea, acest tip de 
opțional reprezintă gradul cel mai 
înalt de integrare care presupune 
fuziunea domeniilor/ disciplinelor 
pentru abordarea unor aspecte din 
viața reală a elevilor, situate în 
contexte culturale, valori și atitudini 
specifice. 

 Interesul elevilor din clasa a-
V-a pentru acest opțional a fost 
argumentul principal de a exista și o 
continuare  în clasa a-VI-a. De 
asemenea,  metodele inductive 
folosite le-au trezit interesul spre 
studiul științelor,  curiozitatea de a 
afla cât mai multe  .  

Opționalul de față țintește 
spre o organizare a învățării care 
familiarizează elevul cu procesul 
cunoașterii științifice, îi dezvoltă 
competențe și atitudini care să-i 
permită implicarea activă în 
construirea propriilor cunoștințe 
printr-o învățare de profunzime. 

Îşi propune să stimuleze 
înţelegerea legăturii dintre noţiunile 
teoretice dobândite şi viaţa de zi cu 
zi. Opţionalul porneşte de la premisa 
că cea mai eficientă învăţare este cea 
practică, fapt pentru care partea 
teoretică este redusă comparativ cu 
cea aplicativă. 

Elevii trebuie să ştie că viaţa 
se desfăşoară după principii 
ştiinţifice. Orice proces din viaţă este 
guvernat de legi descoperite de 
ştiinţele naturii. 
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Acest opțional le dezvoltă 
elevilor abilități utile în viața de zi cu 
zi, creativitatea, independența și 
încrederea în sine.          

Elevii acestui mileniu trebuie 
să fie capabili să depășească granița 
unei discipline și competențele vizate 
trebuie să fie de niveluri mai înalte, 
cum ar fi: luarea de decizii, 
rezolvarea de probleme. Acest fapt 
este reflectat cel mai bine prin 
studiul unui opțional integrat la 
nivelul mai multor arii curriculare. 

În acelaşi timp, elevii vor 
îmbina experimentul clasic de 
laborator, cu cel virtual, realizat cu 
ajutorul calculatorului, fapt care 
contribuie la menţinerea interesului 
pentru studiul științelor. 

De asemenea, acest tip de 
opțional reprezintă gradul cel mai 
înalt de integrare care presupune 
fuziunea domeniilor/disciplinelor 
pentru abordarea unor aspecte din 
viața reală a elevilor, situate în 
contexte culturale, valori și atitudini 
specifice. 

Pentru toate acestea şi multe 
altele, merită să citiţi, să vă 
informaţi, să căpătaţi cunoştinţe din 
toate domeniile, nu doar din științe, 
pentru că un om bine informat şi 
educat este un om puternic şi va fi 
preţuit pretutindeni. 

Disciplina opţională 
„Desktopul științelor” este concepută 
în vederea achiziţiei de cunoştinţe şi 
dezvoltării de competenţe, capacităţi, 
atitudini de către elevii din clasa       
a-V-a și a-VI-a  timp de o oră pe 
săptămână pe parcursul unui an de 
studiu.   

Activităţile de predare-
învăţare-evaluare pot fi susţinute de 
profesori de  chimie, fizică, biologie 
care au competențe informatice. 
Temele propuse vor fi abordate 
interdisciplinar, fiind implicate şi 
relaţionate secvenţe specifice fizicii, 
chimiei şi biologiei, precum şi 

secvenţe de modelare a realităţii, cu 
impact practic şi cotidian, cu 
relevanţă pentru prezent, dar mai ales 
pentru societatea în care vor trăi 
elevii care se află acum în şcoală.  

De asemenea , în multe dintre 
activitățile propuse se va folosi 
tehnologia informatică. Metodele și 
instrumentele de evaluare vor 
valorifica în special abordările 
complementare şi vor pune accent pe 
rezolvarea sarcinilor în echipă prin 
asumarea de roluri şi 
responsabilităţi.Transferul de noțiuni 
şi dezvoltarea de competenţe se face 
atât într-un cadru formal, cât şi într-
unul care implică situaţii informale. 

Resursele implicate 
sunt  mijloace şi materiale didactice, 
surse de informare şi de procesare a 
informaţiei. Discipline precum 
ştiinţele, (fizica, chimia, biologia) 
surprind problemele fundamentale 
ale vieţii. Fiecare dintre aceste 
discipline prelucrează cunoştinţele 
din natură. Aceleaşi conţinuturi pot fi 
abordate prin metode şi instrumente 
specifice fiecărei discipline, dar pot 
fi studiate  şi prin acelaşi tip de 
metode investigative de tipul 
experimentului sau proiectului.  

 
 Prof. Alexandra Marinescu 
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„Nu este altă și 
mai frumoasă 
și mai de folos 
în toată viața 

omului zăbavă 
decât cititul 

cărtilor„ 
Miron Costin 

 Mă numesc Teodorescu 
Emma și sunt elevă în clasa a X-a la 
profilul matematică-informatică, deși 
în inima mea zace o mare pasiune 
pentru citit. De aproape un an am 
descoperit universul cărților și nu      
-am mai părăsit de atunci. Până anul 
trecut uram să citesc, fugeam de 
orice carte și nu îmi plăceau 
discuțiile pe această temă, până când 
am citit prima carte young art, cu 
povești actuale și cu o doză de 
realism în ele. Personal, citesc ca să 
evadez, să fug de cotidian, să mă 
ascund când vreau să ignor 
problemele din viața reală. Când 
citești, imaginația nu are limite, e 
micul tău univers cu regulile tale. 
Primele cinci cărți pe care le-am citit 
au fost cadoul meu de Crăciun, toate 
de la autoarea Jojo Moyes. „Înainte 
să te cunosc” și „După ce te-am 
pierdut”, urmate mai târziu de „Eu, și 
totuși alta” reprezintă cea mai 
faimoasă serie a autoarei, prima carte 
găsindu-se de altfel într-o ecranizare 
de excepție. Din punctul meu de 
vedere, această serie este despre 
descoperirea propriei persoane, 
despre dezvoltare și maturizare, 
despre cum în viață totul este posibil 
și, indiferent de necazurile prin care 
trecem, trebuie să mergem înainte și 
să nu ne pierdem niciodată speranța. 
Protagonista seriei este Louisa Clark, 
o explozie de culoare și veselie. La 
doar douăzeci și șase de ani, Lou nu 
a trăit și nu a văzut nimic din lume.  
S-a complăcut într-un mic serviciu la 
o cafenea și într-o relație cu un 
bărbat care pare că se iubește mai 
mult pe sine, perfect indiferent în 
ceea ce privește micile dorințe ale 
persoanei de alături. Toate acestea 
până când îl întâlnește pe Will, iar 
viața ei se schimbă radical. „Înainte 
să te cunosc” este o carte romantică 
și imprevizibilă, care îi va provoca 
pe cititori să se întrebe ce este de 
făcut atunci când, de dragul celui pe 
care îl iubești, trebuie să îți sacrifici 

propria fericire. Pentru mine, aceste 
cărți vor avea mereu un loc special în 
inima mea, căci datorită lor am 
început să citesc, însă seria de care   
m-am îndrăgostit total de la prima 
vedere este „After” scrisă de Anna 
Todd. Anna Todd este un fenomen al 
generației noastre. Totul a început de 
pe faimoasa platforma online 
Wattpad, unde oricine își poate 
transforma gândurile într-o carte 
virtuală. Seria este formată din cinci 
volume: „După ce ne-am întâlnit”, 
„După ce ne-am certat”, „După ce  
ne-am îndrăgostit”, „Dupa ce am 
găsit fericirea” și „Îninte de noi”. 
Toată povestea este construită în 
jurul Theresei Young (Tessa) și 
Hardin Scott. Tessa este o fată 
inocentă și modestă, care pare să 
ducă o viață perfectă alături de un 
iubit perfect, dar nu totul este ceea ce 
pare, nu? Ceea ce nu știa, dar era pe 
cale să afle era că, odata ajunsă la 
colegiul Washington Central 
University, viața ei se va schimba 
radical și nu va mai fi niciodată la fel 
din cauza misteriosului Hardin Scott, 
băiatul rebel plin de tatuaje și 
piercinguri. Hardin și Tessa sunt ca 
doi poli opuși care se atrag. Chiar 
dacă la început nu se suportau, au 
ajuns să se iubească enorm încât nu 
puteau trăi unul fără celălalt. Unii ar 
spune că relația lor este una toxică, 
din cauza nesfârșitelor țipete, 
plânsete și despărțiri, însă aceștia au 
dovedit de nenumărate ori că atunci 
când iubești pe cineva cu adevărat, 
din adâncul inimii, ești în stare de 
orice, de la a te schimba pentru 
persoana iubită, descoperindu-te pe 
tine însuți, până la a face orice 
sacrificiu pentru aceasta. Ea este un 
înger, el este un demon. Ce se 
întâmplă când cei doi se întâlnesc? 
Se vor distruge reciproc sau 
împreună vor fi cei mai puternici? 
„Indiferent din ce sunt făcute 
sufletele noastre, al meu și al lui sunt 
la fel”.  

Teodorescu Emma ( X A) 

Cititoarea de la A 
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21 CĂLĂTOR PRIN ȚARA MEA 

Cinci zile prin Maramureș și Bucovina 

ocupat locul repartizat în autocar, 
ghidul excursiei face primele 
prezentări și dă semnalul de plecare 
în circuitul turistic. 

După câteva scurte opriri prin 
benzinării, prima oprire mai lungă în 
drumul nostru spre Maramureș a fost 
pe Valea Oltului, la Mănăstirea 
Cozia, situată în stațiunea 
Călimănești din județul Vâlcea. Nici 
nu mai știu a câta oară trec pragul 
acestei frumoase mănăstiri de 
călugări, ctitorie a domnitorului 
Mircea cel Bătrân (în secolul XIV, 
anul 1386), dar a fost pentru prima 
oară când am coborât foarte aproape 
de apa Oltului, râul care trece la 
câțiva metri de mănăstire, prin 
spatele acesteia. 

După alte câteva opriri prin 
benzinării și după ce am străbătut de 
la sud la nord Transilvania trecând, 
ca vântul și ca gândul, cu autocarul și 
prin centrul orașului Cluj-Napoca, 
am ajuns, aproape în prag de seară, 
în municipiul Baia Mare, cel mai 
mare oraș al Maramureșului. Baia 
Mare este reședința județului 
Maramureș, are aproape 130 000 
locuitori și este situat în nord-vestul 
României, într-o depresiune de la 
poalele Munților Gutâi din Carpații 

În numărul trecut al revistei 
„@-round”, am început să scriu 
despre plimbările mele prin 
România, mai lungi sau mai scurte, 
mai noi sau mai vechi, mai frumoase 
sau și mai frumoase...Toate acestea, 
am zis să le împărtășesc cu voi, 
cititorii revistei, în rubricuța „Călător 
prin țara mea”, pe care să încerc s-o 
țin mereu în fiecare număr de pe 
semestrul al II-lea, mai ales că am ce 
amintiri să depăn neexistând județ 
din România pe unde să nu fi trecut, 
măcar fugitiv. De asemenea, în 
numărul 12 din Semestrul I al anului 
școlar trecut, am început să  
povestesc despre excursiile mele prin 
orașe și țări  europene, în rubrica 
„Călător prin Europa”. Și aici am 
material pentru destule numere ale 
revistei. Din anul 2014 și până acum 
am vizitat nu mai puțin de 22 de țări 
și 18 orașe-capitală (și nici nu am 
pașaport!), toate din Europa...nu am 
pus pasul, încă, pe pământul niciunui 
alt continent. 

Începând cu numărul acesta, 
însă, m-am gândit să inversez 
rubricile de călătorie și să abordez 
partea românească pe primul 
semestru, iar partea europeană să o 
las pentru semestrul II. 

Și după o așa mare 
introducere explicativă, acum...la 
drum prin România. 

București, 11 august 2018, 
ora 5:30. Sunt nu departe de Gara de 
Nord, în parcarea de lângă Muzeul 
CFR, locul de unde o să plec, pentru 
cinci zile, într-un circuit prin nordul 
României, destinația fiind 
Maramureșul și Bucovina (nordul 
Moldovei). Tocmai am sosit de la 
Hotelul „Uranus”, unde am stat peste 
noapte. „Uranus” este un hotel 
cochet, ieftin și confortabil, de 2 
stele, situat pe strada Cameliei, la 
vreo cinci minute de mers pe jos față 
de Gara de Nord.  

La ora 6:00, după ce mi-am 

Turnul Ștefan din 
centrul istoric al 

orașului Baia Mare  



 

22  

Orientali. Am luat la pas orașul de la 
Hotelul „Rivulus”, situat chiar în 
centrul civic (nu departe de Primărie 
și Prefectură), și până în Centrul 
Vechi. Acolo, în centrul istor ic, 
orașul fremăta în amurg, terasele 
fiind pline în Piața Centrală, pe la ora 
20:00. În plimbarea mea de seară, am 
descoperit Turnul Ștefan din Piața 
Cetății, dar și Bastionul Măcelarilor 
din Piața Izvoare, două dintre 
simbolurile orașului. 

A doua zi, ne-am 
îndreptat spre orașul 
Sighetu Marmației, 
fosta capitală a 
Maramureșului 
istoric. În drumul spre 
acesta, am poposit la 
două biserici vechi din 
lemn: Biserica 
„Cuvioasa 
Paraschiva” din 
Desești (datată din 
anul 1770) și Biserica 
„Sf. Nicolae” din 
Budești (construită în 
secolul XVII). Înainte 
de a ajunge în Sighet, 
am vizitat vestitul 
Cimitir Vesel de la 
Săpânța, operă a 

artistului maramureșean Stan Ioan 
Pătraș, locul unde moartea este luată 
„la mișto” și unde pe crucile viu 
colorate sunt scrise diverse mesaje 
haioase despre viața și activitățile 
persoanelor înhumate. Tot în 
Săpânța, am mai vizitat și Mânăstirea 
Săpânța-Peri, cea mai înaltă 
biserică de lemn din lume...78 metri! 
Ajuns în Sighetu Marmației, am 
vizitat, mai întâi, superba sa parte 
centrală, acolo unde se găsește și 
„Cuiul”. Nu am mai intrat la 
Memorialul Victimelor 
Comunismului, muzeul care-i 
omagiază pe eroii anticomuniști, 
amplasat chiar în fosta temută 
închisoare comunistă, deoarece mai 
vizitasem acest loc în urmă cu vreo 
zece ani rămânând profund 
impresionat de ceea ce văzusem 
acolo. Apoi, tot în Sighetu 
Marmației, am vizitat și Muzeul 
Satului Maramureșean, unde sunt 
amenajate case și gospodării 
specifice satelor din zonă. De fapt, 
acolo am văzut trăsăturile 
adevăratelor sate maramureșene, 
deoarece, în prezent, acestea sunt din 
ce în ce mai puțin prezente în 
realitate, maramureșenii preferând și 
ei confortul vilelor moderne în dauna 
vechilor case, mulți renunțând, din 
păcate, și la vestitele și frumoasele 
porți sculptate în lemn. Spre 
deosebire de vizita mea din urmă cu 
zece ani, acum, prin satele pe unde 
am trecut, am văzut cu mult mai 
puține astfel de porți sau case 
tradiționale. Ultimul obiectiv turistic 
din cea de-a doua zi de circuit a fost 
Mănăstirea Bârsana, colțul de Rai 
al Maramureșului, în a cărei imensă 
curte erau numeroase flori și multă, 
multă verdeață. Cazarea, în a doua 
noapte, a fost făcută în stațiunea 
Borșa, la poalele Munților  Rodnei, 
la Hotelul „Cerbul”, într-un peisaj 
superb, dar unde am fost întâmpinați 
de un recepționer care semăna la 

Cetatea Neamțului 

Mănăstirea Sâpânța-
Peri, județul 
Maramureș 
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chip și în atitudine cu un ofițer de 
armată. Omulețul ăsta nu a schițat 
niciun zâmbet și se uita la noi cu o 
privire tăioasă, militărească...aveam 
impresia, când așteptam să ni se 
repartizeze camerele, că omul o să ne 
selecteze într-adevăr ca la armată: 
„tu vei merge lângă depozitul de 
armament”...„voi trei veți face de 
planton toată noaptea”...„următorii 
șase veți dormi la popotă, după ce 
veți curăța și spăla bine 
cartofii”...cam așa imi sunau mie în 
urechi repartizările în camere pe care 
le făcea „ofițerul”. 

A treia zi, a fost apogeul 
excursiei în Maramureș, deoarece, în 
premieră pentru mine, am făcut o 
frumoasă călătorie cu Mocănița (un 
tren forestier tras de o locomotivă cu 
aburi), pe Valea Vaserului (afluent al 
râului Vișeu), în Munții 
Maramureșului, pe traseul Vișeul 
de Sus-Paltin și retur . Călător ia a 
fost una de vis și a durat 2 ore dus, 2 
ore întors. În stația Paltin, am stat o 
oră și jumătate, timp în care m-am 
delectat cu superbele peisaje 
montane din jur, cu aerul curat de 
munte, cu horele și cântecele 
maramureșene care se auzeau în 
difuzoare, cu atmosfera de picnic 
creată pe loc, la care m-am anexat și 
eu cu niște cârnăciori și cu 40 ml de 
horincă (țuică maramureșeană) tare 
și bună. În aceeași zi, am mai vizitat 
Mausoleul de la Moisei, un 
monument istoric care a fost ridicat 
în amintirea celor 29 de români 
executați de armata maghiară, pe 14 
octombrie 1944, în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Apoi, am 
părăsit Maramureșul și ne-am 
îndreptat spre Bucovina trecând, mai 
întâi, prin orașul Bistrița. Acesta este 
un oraș frumos din Transilvania, cam 
de mărimea orașului Târgoviște, 
reședința județului Bistrița-Năsăud și 
locul în care s-a născut poetul Andrei 
Mureșanu, autorul versurilor imnului 

național al României „Deșteaptă-te, 
române!”. Am vizitat Centrul Civic 
al orașului, acolo unde sunt 
Prefectura și Hotelul „Coroana de 
Aur”, dar și Centrul Istoric, acolo 
unde am remarcat, printre altele, 
Biserica Evanghelică, clădir ile 
Primăriei, Biserica „Sf. Treime”, 
Biserica Ortodoxă „Coroana” (cea 
mai veche din oraș), precum și 
Sugăletele - un ansamblu de 13 
clădiri vechi construite în secolele 15
-16. De asemenea, în oraș am mai 
remarcat „Mărul” – simbolul 
orașului Bistrița, deoarece pe 

Cuiul simbolic din 
orașul Sighetu 

Centrul orașului 
Sighetu 

Marmației 
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dealurile din împrejurimi sunt 
numeroase livezi de meri. Ziua a 
treia de circuit s-a încheiat în Hotelul 
Cosmos, după ce am străbătut 
frumoasa zonă care leagă 
Transilvania de Moldova, prin Pasul 
Tihuța. 

A patra zi, m-am trezit mai 

devreme decât ora programată și am 
făcut un drum până în centrul 
orașului Câmpulung Moldovenesc, la 
Primărie, întorcându-mă la hotel 
înainte de servirea micului dejun. Pe 
acest traseu, am trecut pe lângă Casa 
de cultură, Parcul Central, 
Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae”, 
statuia lui Dragoș Vodă - pr imul 
voievod al Moldovei, statuia lui 
Nițucă Hălăuceanu - eroul 
legendar și întemeietorul orașului, 
Bustul lui Mihai Eminescu - poetul 
național al României. Orașul mi s-a 
părut unul destul de frumos. Este 
situat în județul Suceava, la poalele 
Munților Rarău din Carpații 
Orientali, iar ca număr de populație 
este cam de mărimea orașului 
Moreni. În acea zi, pe 14 august 
2018, am făcut un adevărat tur de 
forță din punct de vedere turistic 
vizitând cinci dintre mănăstirile 
bucovinene: Moldovița (ctitorie a 
domnitorului Petru Rareș), Sucevița, 
Putna (ctitor ie a lui Ștefan cel 
Mare și locul în care domnitorul 

Muzeul Satului 
Maramureșean 

Mocănița pe 
Valea 

Vaserului, în 
Munții 

Maramureșului 
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Moldovei își doarme somnul de 
veci), Dragomirna și Voroneț (o altă 
valoroasă ctitorie a domnitorului 
Ștefan cel Mare, vestită pentru 
picturile sale exterioare în care 
predomină o nuanță aparte de 
albastru - „albastrul de Voroneț”. 
Datorită acestor picturi, mănăstirea a 
fost inclusă de UNESCO /
Organizația Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură pe Lista 
Patrimoniului Cultural Mondial). 
Între vizitele la mănăstirile Putna și 
Dragomirna, am mai făcut un scurt 
popas, pentru masa de prânz, în 
orașul Rădăuți, al treilea oraș ca 
mărime din județul Suceava. Seara 
celei de-a patra zile, a fost dedicată 
vizitării unui alt obiectiv turistic 
important, Cetatea Sucevei. Situată 
la marginea de est a municipiului 
Suceava, fosta Cetate de Scaun a 
Moldovei a fost construită la sfârșitul 
secolului 14 la inițiativa 
domnitorului Petru I Mușat și a 
cunoscut perioada de glorie în timpul 
domniei lui Ștefan cel Mare (1457-
1504). Ultima noapte a circuitului 

am petrecut-o la Hotelul „Residenz„ 
din cartierul Burdujeni, nu departe de 
Gara Mare a municipiului Suceava. 

A cincea zi, ultima din 
circuit, a cuprins, înainte de drumul 
spre București, vizitarea unei cetăți și 
a două mănăstiri din județul Neamț. 
Cetatea Neamțului, o cetate 
medievală construită la sfârșitul 
secolului 14, în timpul domniei lui 
Petru I Mușat, se află în nord-estul 
județului Neamț, la marginea 

Ion și 
„Ioana” (locomotiva 

cu aburi a 
Mocăniței 

maramureșene) 

Monumentul istoric 
de la Moisei, 

județul Maramureș 
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orașului Târgu Neamț. Mănăstirea 
Agapia, ctitor ită de domnitorul 
Petru Șchiopu în secolul XVII, are 
pereții interiori pictați de Nicolae 
Grigorescu (pictorul național al 
României) între anii 1858-1861. Nu 
departe de mănăstire se află și Casa 
memorială „Alexandru 
Vlahuță” (scriitor, autorul cărții 
„România  Pitorească”), un alt 
obiectiv turistic demn de vizitat. 
Ultima pe listă, dar nu ca importanță, 
a fost Mănăstirea Văratec, cea mai 
mare mănăstire de maici din 
România. Având hramul Adormirea 

Maicii Domnului, am vizitat-o chiar 
de ziua ei, pe 15 august 2018, însă a 
trebuit să parcurgem vreo câțiva km 
pe jos, deoarece circulația rutieră era 
aproape paralizată, autocarul nostru 
neputând pătrunde până la poarta de 
intrare în mănăstire, din cauza 
puhoaielor de „mașini mici” aflate pe 
traseu. Drumul de întoarcere spre 
București a fost, apoi, unul foarte 
lejer, cu trafic puțin, pentru că mai 
toată lumea era plecată la munte, la 
mare...fiind vacanță, fiind sărbătoare. 
Am ajuns cu bine în locul de unde 
plecasem în urmă cu cinci zile, 
rămânând în minte și în suflet cu 
frumoase amintiri.  

Nu aș încheia această 
prezentare fără a vă îndemna să 
urmați și voi acest traseu turistic prin 
Maramureș și Bucovina, care pe 
mine m-a încântat întru totul și care 
poate fi parcurs în orice anotimp, 
chiar și iarna, fie organizat, fie 
individual, cu propriul mijloc de 
transport și după propriul program. 

Vizitați Maramureș și 
Bucovina! Vizitați România! 

 

 Articol scris pe 1 Decembrie 
2018, de Ziua Națională a României. 

 

Text și foto: prof. Ion Busuioc 

Mărul – simbolul 
orașului Bistrița 

Primăria orașului 
Câmpulung Moldovenesc, 

județul Suceava 
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27 Nori “de foc” 

În unele dimineți, înainte de 
răsăritul Soarelui, dar și în unele seri, 
după apusul Soarelui, se formează pe 
bolta cerească nori cu nuanțe 
roșiatice, portocalii, gălbui sau 
argintii, care, pentru câteva minute 
sau zeci de minute, oferă un adevărat 
spectacol pe cer. Îi vânăm cu 
aparatele de fotografiat sau cu 
telefoanele mobile, îi punem pe 
Facebook sau Instagram încântându-i 
și pe alții cu farmecul lor, dar, de 
fapt puțini știu cine sunt acești nori și 
cum se formează ei.  

Norii, în general, sunt un 
amestec de picături fine de apă, care 
plutesc în atmosferă. Adică un fel de 
ceață, dar aflată la înălțimi de peste 
50 de metri. Unii nori pot conține un 
amestec de picături de apă, dar şi 
cristale fine de gheaţă, iar alții pot 
avea în componență doar cristale de 
gheaţă aflate în stare de suspensie. 
Indiferent de natura lor, norii sunt 
alcătuiți din apă, iar aceasta, în 
funcție de starea de agregare în care 
se află (lichidă sau solidă), de 
înălțimea în atmosferă la care se află, 
de cantitatea în care se află, de 
gradul de impurificare al atmosferei, 

reflectă sau difuzează lumina 
Soarelui producând diverse nuanțe 
de culori. Astfel, există norii albi, de 
tip Cumulus, care nu dau niciodată 
precipitații fiind nori de vreme bună, 
dar există și nori negri (de fapt, gri 
închis), de tip Cumulonimbus, care 
prevestesc sau însoțesc o furtună și 
din care cad averse (ploi torențiale de 
scurtă durată) însoțite frecvent de 
căderi de grindină și descărcări 
electrice. Norii roșii sau portocalii, în 
cele mai multe cazuri, sunt de tip 
Altocumulus, care „nu dau 
precipitații”, ba chiar „prevestesc 
vremea bună sau în curs de 
îmbunătățire”, așa cum se precizează 
pe site-ul Administrației Naționale 
de Meteorologie. 
E foarte greu să ne dăm seama cu 
ochiul liber dacă norii roșii vor da 
sau nu precipitații, dar cert este că ei 
împreună cu Soarele vor face 
întotdeauna răsăritul și apusul mai 
frumoase și ne vor da mereu ocazia 
de a face fotografii demne de pus în 
ramă.  
 

Text și foto: prof. Ion Busuioc 



 

28 Îndrăznește să greșești!  

Un om care a învăţat din 
greşelile lui este acela care se va 
putea confrunta cu diferite situaţii 
de fiecare dată când îi vor apărea în 
cale. Acela este omul de succes care 
va găsi o soluţie când alţii se vor 
sufoca în probleme. 

Experienţele celorlalţi sunt 
sfaturi pe care poţi sau nu să le iei în 
considerare, însă momentul în care tu 
eşti în faţa faptului împlinit este o 
lecţie. Acela este decisiv, pentru că 
simţi pe pielea ta cum e să iei decizii 
care nu îţi sunt favorabile şi îţi 
formezi anumite reguli. Cred că toţi 
ar trebui să privim partea bună     
dintr-un moment care iniţial ne 
devastează. Poate că pe moment 
simţi că e cel mai rău lucru care s-a 
întâmplat şi că nu există rezolvare, 
dar odată cu trecerea timpului 
priveşti în spate şi vezi doar o lecţie 
învăţată la timpul potrivit. 

Am auzit acum ceva timp o 
frază care mi-a dat curaj. " Indrăzniţi 
să greşiti acum, în adolescenţă, cât 
mai puteţi trece cu uşurinţă peste." 
De ce? Pentru că nu suntem legaţi de 
nimic. Prin greşeli şi drumuri ocolite 
învăţăm ce ne place cu adevărat, 
testăm până ajungem în punctul în 
care putem spune : " Ăsta e locul 
meu, asta vreau să fac de acum 
înainte!" Eu una visez la momentul 
acesta. Nu poţi face totul corect şi 
este uman să greşeşti. Am încercat, 
am greşit, am învăţat!- asta poţi să 
îţi repeţi în minte de fiecare dată 

când ai un 
moment dificil. 
Un prim pas 
pentru a trece 
peste un eşec e 
să îţi asumi. 
Cunosc oameni 
care au urmat 
un curs lin al 
vieţii, fără 
întâmplări 
nedorite. Au 

absolvit un liceu, au urmat o 
facultate, iar acum au un job bine 
plătit şi o viaţă liniştită. Pare ideal, 
nu? Dar asta a fost modul lor de a 
aranja lucrurile, de a-şi trăi viaţa. 
Dacă tu vrei să schimbi 10 job-uri 
până să îţi găseşti unul care să îţi 
placă, nu văd ce te reţine. E indicat 
să testăm la vârsta asta, suntem    
într-o continuă descoperire, nici 
măcar nu ne cunoaştem pe noi în 
totalitate şi e normal. 

E mult mai uşor să îţi iei un 
job part time acum şi să fii dat afară, 
decât să se întâmple asta la 30 de ani, 
sau să ai o ceartă cu iubita/iubitul şi 
să vă despărţiţi, decât să se întâmple 
asta în viitor cu soţia/soţul. Fiind la o 
vârstă fragedă, trecem mult mai uşor 
peste eşecuri, pentru că avem în 
continuare multe de descoperit. Nu 
este un capăt de lume dacă eşuezi, 
grav este atunci când renunţi. 

Eu, ca mulţi alţii, cred că    
mi-am schimbat aproape săptămânal 
planurile de viitor şi o să le schimb şi 
zilnic dacă e cazul. O să întorc pe 
toate părţile opţiunile pe care le am, 
o să despic firul în 100 pentru a găsi 
ceva pentru mine. Iar acest lucru îl 
poţi face şi tu, pentru că nu ai nimic 
de pierdut, doar de câştigat 
experienţă. 

În încheiere, vreau să îţi dau 
un ultim sfat pe care încerc să îl 
urmez cât mai des: Să nu îţi pese ce 
ar zice alţii dacă ai făcut sau ai spus 
ceva greşit! Nimeni nu e în măsură 
să îţi judece alegerile şi, dacă simţi 
nevoia să asculţi o părere, ascult-o pe 
cea a familiei tale. Poate ei nu sunt 
de acord în totalitate cu tine, însă cu 
siguranţă îţi vor binele. 

 
Sultana Daniela ( XI E) 
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29 Să nu îți pese prea mult...  

Zi de zi avem tendința să ne 
ghidăm după diferite sfaturi pe care 
le găsim pe rețelele de socializare: 
"Cum să ai viața perfecta" ; "10 pași 
către o viață de succes" etc. Articole 
care "ne învaţă" să ne perfecționăm 
și, eventual ,să ne implantăm” și 
diverse aparaturi care să ne dicteze 
viața "corect, impecabil, perfect". 

Din punctul meu de vedere, 
sunt simple prostii. Desigur, 
pozitivitatea este benefică în situații 
tensionate și poate pe unii oameni 
chiar îi ajută să treacă peste anumite 
obstacole, dar sunt adepta 
realismului. Viața personală a unui 
om ține strict de el însuși și consider 
că trebuie să găsească o balanță între 
pozitivitate și realism. Să nu 
fabuleze, pentru că poate fi surprins 
de răsturnările de situație. 

Obișnuim să ne descurajăm 
când vedem peste tot povești fericite 
ale oamenilor de succes. Poate unii 
considerați această tendință imatură, 
dar tuturor ni s-a întâmplat măcar o 
dată să ne comparăm cu ei, să tragem 
concluzii care ne dor și să avem un 
moment de impas. 
 Un sfat pe care ți-l pot da din 
minima mea experiență este să nu îți 
pese prea mult. Nu te 
consuma. Până la urmă, 
fiecare om are greutățile 
lui. Nu compara viața ta 
cu a altcuiva. Drumul pe 
care îl parcurgi ți-l faci 
singur și îl poți schimba 
oricând. Poate uneori te 
copleșesc sentimentele, 
dar ce crezi? Ești ființă 
umană cu propria 
conștiință. Una dintre 
puținele specii, sau dacă 
nu mă înșel, singura care 
poate avea multe 
gânduri simultan, dar 
trebuie să le controlezi 
în felul tău. Sănătatea ta 
mintală și sentimentală 

trebuie să fie o prioritate. Creierul 
este motorul principal și doar tu poți 
învăța să îl controlezi, să îl îngrijești 
din propriile experiențe.  

Mass-media îți poate oferi 
sfaturi culese din diferite locuri, 
perspective cât mai variate și câteva 
povești de viață, dar tu ești unic și nu 
te lăsa influențat de acestea până 
când nu simți nevoia că este ceea ce 
trebuie pentru tine. 

Sintetizând, să nu îți pese 
prea mult. Lumea nu se va opri 
niciodata din vorbit, însă tu te poți 
opri oricând din ascultat. 

 
Sultana Daniela ( XI E) 



 

30 Lomografii 

 Poză retușată – 2000 – 
„sosind c-un sfert de oră mai 
devreme te-am scăpat totuşi” (Frank  
O Hara) 
       E încă destul de iarnă. Cumpăr 
Lomografiile Ioanei Nicolaie pentru 
că mi-e dor de POEZIE. Sunt aici 
mai multe sensuri, mai multe 
volume. Album cu albume de 
poeme: verbagrafii.  
      În acord cu tehnica fotografică a 
lomografiei, care foloseşte odată cu 
aparatul clasic cu film şi un candid 
univers tematic, volumul de poeme 
apărut în 2015 la Editura Humanitas 
imortalizează dintr-o perspectivă 
lipsită total de artificial povestea 
personală a scriitoarei, alcătuind-o 
mereu din autentice instantanee. 
Cărţile mele de versuri (...) au 
crescut pe un schelet narativ, s-au 
vertebrat epic, deşi formal s-au 
folosit de artificiile stilistice ale 
poeziei, îşi caracterizează poeta 
succint volumul pe coperta 
interioară, asociind propria viziune 
asupra poeziei cu imaginile create 
din punct de vedere lomografic, ce se 

disting prin culorile 
bogate, stilul retro, 
snapshot-urile obţinute 
prin fotografiere 
analogică: în „Poză 
retuşată” am încercat 
să fixez contorsiunile 
unei poveşti de 
dragoste, în „Nordul” 
am vorbit despre 
copilărie şi traumă (...), 
în „Credinţa” am 
încercat să-mi înţeleg 
mai bine trecutul 
faulknerian şi convulsiv, 
iar în „Autoimun” am 
vorbit despre boală, 
maturitate şi implacabil. 
Fiecare poezie e, de 
fapt, un fragment al 
istoriei pe care o 
subîntinde. 

      Aşezarea cronologică a 
volumelor din Lomografii defineşte 
aşadar în cel mai fluent şi firesc mod 
cu putinţă natura şi etapele actului 
creator. Iar îndrăgostirea este de cele 
mai multe ori ceea ce declanşează 
starea septică a lirismului pur.  
    Poemul cu care se deschide 
albumul analogic al primelor iubiri, 
Poză retuşată (2000), verbalizează 
un lirism al aşteptării: În dimineaţa 
galbenă/ cartonaşul de puzzle pe 
care eşti/ s-a zdrenţuit, eu singură 
am rămas/ în celălalt capăt de 
Bucureşti,// singură-n filmul foto 
voalat. Poemul Poză peisaj transcrie 
fascinantul mod de a te îndrăgosti 
aşteptând cu înfrigurare un semn, 
orice semn, de la celălalt: singură 
ghemuită lângă telefonul/ din care 
uneori apari/ e adevărat că rar şi 
numai atunci/ când eşti sigur că ai 
un motiv greu/ să ridici receptorul. 
     Îndrăgostirea se defineşte astfel 
încă o dată drept acel mod unic (din 
fericire nu există ceea ce, de altfel, 
nici nu putem semnifica decât printr-
o falsă prefixare: dezdrăgostirea!) şi 
ireversibil de a exista hrănindu-ne cu 
fiecare detaliu din jurul nostru citit 
ca semn-poveste: căci tu încă nu ştii 
cum asfaltul din faţa blocului/ ţi-a 
împrumutat vocea.  
     Încă un pas Într-un oraş de 
sclipici, iar sensibilitatea 
îndrăgostirii desenează un poem al 
tandreţii. Iubirea. Şi despre 
începuturile ei. Sau despre suave 
tatonări: Ne-am oprit/ în ceaiul băut 
rar/ şi în bere// aş fi vrut aşa să mai 
stăm,/ dar seara era grea/ cu mişcări 
în ralanti/ înceţoşate. Dar şi despre 
a sorbi din celălalt ca să simţi gustul 
soft al înnobilării. Şi în egală măsură 
despre supremaţia îndrăznelii de a 
învăţa să locuieşti în intimitatea 
celuilalt: aşteptând să urc în 69/ tu m
-ai sărutat// m-am lipit de geaca ta/ 
din căptuşeala ei scăpa încăperea/ 
(...) palma îţi pleacă din încheietura 
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31  

mea/ de-acum nu se mai poate da 
înapoi// e dragoste,/ dragoste. 

     Când iubeşti, zilele îşi cunosc 
extazul. Dar şi târârea orelor în gol în 
absenţa celuilalt. Nu ne putem vedea 
se deschide cu o dimineaţă 
îmbătrânită brusc, născând tristeţi 
din imagini: foarte nefericit devenise 
frigul/ şi foarte fărâmicios. Poemele 
surprind acum tandreţea întristării şi 
erotismul suferinţei ivite din lipsa 
celuilalt. Suava revoltă a tânjirii după 
prezenţa dorită defineşte nefericirea 
femeii îndrăgostite: şi-n timp ce mă 
fardam/ am ştiut cât de nefericită 
sunt(...)// şi oricât am vrut să scap/
din gândul tău despre mine,/ oricât 
printre dinţi am înjurat/ ca o fată 
care nu ştie înjura,/ n-am reuşit, n-
am reuşit,// căci eram şi mai sunt 
nefericită/ şi poate fără să vreau 
dorm,/ fără să respir dorm... 

      Şi spaţiul personal îşi caută 
măsura iubirii, redimensionând 
detaliile şi dezvăluind cu naturaleţe 
diafanul trăirilor: Iubirea mea etajată 
(...)// pentru ea mă trezesc/ şi cu 
două ceşti de cafea/ îi buclez părul// 
pentru ea îmbrac nopţi de răşină// 
pentru ea vreau să stau mult lângă 
tine/ fără apret şi-n dezordine.   

     Iar timpul devine o altă unitate de 
măsură pentru spaţiu: astă vară 
veneam des pe la tine/ treptele se 
şifonau (...)// azi vin din nou pe la 
tine (...)/ eşti singur, eşti răcit,/ şi ne 
iubim (...)// căci nu te-am văzut trei 
zile/ şi dacă nu te-am văzut/ lumea s-
a sfârşit dintr-odată/ e toată boţită în 
colţul acesta/ în care te aştept// 
poate te muţi la mine/ ar fi păcat să 
nu trăim împreună.  

     A iubi înseamnă în Sfârşit de 
seară cu tine orice. Ad litteram. Căci 
existenţa petrecută cu fiinţa iubită 
transformă totul în orice: resturile/ 
par un filament de veioză(...), trupul 
uneori/ e gata să plece de pe balcon. 
Şi în egală măsură orice devine o 

metaforă completă a iubirii: de vocea 
ta am nevoie/ de zâmbetul tău 
încurcat,/ de după-amieze lungi,/ de 
nesfârşite ore cu tine... Iubindu-l pe 
celălalt, te transformi într-o 
permanentă căutare de fiinţa lui, 
încercând să-i trăieşti fiecare detaliu 
ca pe un întreg: în albume vechi te 
mai caut/ îţi caut uimirea de copil 
târât de mama la piaţă/ cu nervii 
deschişi te tot caut (...)/ şi-apoi când 
e vremea,/ te conduc într-una la lift. 

     Un amestec de simţuri defineşte 
în instantaneele Ioanei Nicolaie 
amalgamul de dimensionări ale 
iubirii. Imaginile vagi au amprente 
sonore - fumul se sfărâma cu 
zgomot. Stările îşi generează 
mişcările lor proprii - nervozitatea/ 
căzută din raftul bibliotecii/ toarce 
în noi// etajerele tremură. Seara 
(între opt şi nouă) îşi lasă pipăită 
textura ei fină, de ceramică înflorată, 
iar iubirea are naturaleţea ei aparte, 
plutind în fluida fâstâceală: Am 
devenit neîndemânatici. 

      Fiecare iubire îşi are electrizanta 
ei iarnă. Şi cu cât e mai încrâncenată 
lupta cu exteriorul rigid, cu atât e 
mai multă dorire de celălalt; fiecare 
pas călcat apăsat peste iarnă 
reprezintă câte o nouă suavă victorie 
a fascinaţiei pentru acela care îi 
locuieşte feminitatea: Ningea/ cu 
bulgări sticloşi,// pe străduţele 
lăturalnice/ lăsam urme de 
domnişoară. Iarna oricărui 
Decembrie cu zăpadă înseamnă să 
înveţi să înfrunţi: neputinţe, 
singurătăţi, teribile agonii, 
provocarea de a continua să îţi 
trăieşti secretul propriei hrăniri din 
iubire: deşi aproape roşcată mă 
sprijineam/ pe tocuri rigide,/ pe 
trecutul în care doar tu ai rămas/ 
ascuns bine în şorţuleţul uniformei/ 
din după-amiezele de etamină/ în 
care mă întorceam de la şcoală/ şi-
mi era foame// lângă autoservire,/ se 
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scurgea viaţa mea chioară. Şi fiecare 
astfel de (stare de) iernire mai naşte 
(cum altfel decât) încă un poem - , 
odată cu gândul (ex-citant) trimis (in
-citant) spre intimitatea celuilalt: tu 
eşti acasă şi poate dormi/ pentru 
mâine mai strângi câte un vis,/ 
desigur cu noi, desigur real. Căci 
întotdeauna iarna – lomografie a 
iubirii, în semnificaţiile Ioanei 
Nicolaie – fotografiază două realităţi 
spaţio-existenţiale. Una din care, 
curajos înfruntându-o, fugi - vântul s
-a oprit pe hol/ am ajuns cu un taxi 
murdărit de zăpadă/ după ce la 
inima mea m-am strâmbat/ în vitrine 
- şi alta căreia, iubind cedarea, i te 
dedai ca refugiu: uneori îmi spun 
încet: Ioana, Ioana,/ încercând pe 
tine să te imit/ mi-e dor azi,/ azi îmi 
lipseşti. Însemnând, deci, felul unic 
în care (exclusiv în iubire!) învingi 
pentru ca să cedezi: aş vrea să avem 
un răgaz.../ poate chiar viitor...  

      Iubirea îşi are, într-un fel anume, 
propriile anoTIMPURI. Iarna se nasc 
fascinaţii, vara contrariază tocmai 
prin platitudine. Zilele devin cumva 
prea lungi, suferind de prea mult 
timp liber. Serile se termină brusc 
abia când ar fi trebuit să înceapă: nici 
nouă seara nu era/ doar valuri de 
praf albicios,/ valuri// şi străduţa 
îngustă/ şi noi mergând unul lângă 
altul/ fără o vorbă pe lângă fabrica 
de pâine/ prin seara de aluat de 
cozonac. Înstrăinările încep să se 
strecoare printre atâtea, devenind o 
rutină ce destramă aparenţele - 
făcându-ţi totuşi cu mâna/ ca de pe 
un trotuar liber/ spre şoseaua-n 
construcţie/ ca de pe un coridor/ fără 
uşi/ spre ce mereu e-n afară// ca 
dinspre mine tânără/ spre un afiş de 
metrou,/ în care, pentru o clipă/ mi-
ai semănat - şi dezgoleşte miezuri de
-ntrebări: ne vom duce încet mai 
departe/ sau vom tăcea încurcaţi 
(...)?// ce vom face noi oare/ în 
lumea asta ca o bonetă/ de nou-

născut?  

    Următorul volum, Nordul (2002), 
se scrie asemeni unui album sepia 
despre copilărie, despre creşteri şi 
eliberări de coaja lucrurilor, despre 
marile descoperiri din măruntele 
miracole.  

     După acea primă dată a 
îndrăgostirii, urmează firesc lungul 
drum al căutării de sine, înapoi în 
timp, dinspre începuturi, pe care 
poeta, însetată să-şi privească fiinţa, 
le imortalizează pentru totdeauna în 
poeme-foto-bio-grafii: microdefiniţii 
ale sinelui. 

    Alter este o poezie-gravură despre 
miracolul naşterii: alter-itate a firii 
prin întrupare – am văzut darul 
neştiut/ zvâcnind spre gâtul plăpând 
- şi alter-are a fiinţării prin 
dezrădăcinarea din universalitate - mi
-am văzut viaţa sfârşită -, prin 
smulgerea din starea de conŞTIINŢĂ 
universală - până acum ştiusem -, 
risipirea în marea uitare care se 
numeşte naştere – şi-acum uitam. 
Normalitatea, firescul de a te naşte, 
este transferat la nivelul metaforei 
într-un chinuitor miracol, ca o 
fericire protejată de coaja aspră a 
unei nefericiri. Noul destin se 
înTRUPează din amestecul unic a 
două vechi destine: al tatălui – într-o 
zi mirosind a vulpi/ cu pieile tăbăcite 
de cei treizeci şi patru de ani ai 
tatălui/ şi spaimele roase pe 
dinăuntru – şi al mamei – şi labele 
jupuite ale ţipătului/ au zdrobit 
tunelul de catran,/ în timp ce/ vocea 
de douăzeci şi şase de ani a mamei/ 
bubuia ca un picamer/ sfredelind 
nefericirea de a mă şti dintr-un 
pântec/ de care atâta s-a rugat/ să 
nu fie/ să nu mai fie... 

      Mai apoi, poemul Firimituri este 
conceput ca un album cu miniaturi, 
detalii, particule şi sensibilităţi 
microscopice ale unei fiinţe 
universale: mama sau împărţirea unei 
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vieţi în alte douăsprezece, mult după 
al patrulea copil/ care am fost eu. 
Suave definiri ale identităţii materne, 
originarul multiplicat în ipostasuri 
împlinind duioşia, ubicuitatea, 
permanenţa, fericirile şi tristeţile, 
miraculosul şi ordinarul, iubirea şi 
avatarurile ei: Mama a fost cea mai 
bună şi cu mult/ cea mai frumoasă 
femeie din lume... Portretul ei reţine 
esenţa, evocă supradimensionările pe 
care numai ideea de MAMĂ le poate 
conţine: de la unu şaizeci şi ceva de 
centimetri începea; conservând 
permanent ingenuitatea, purităţile 
atotcuprinzătoare ale atâtor 
universuri de copii: era o fată naivă/ 
o fată mereu singură...; permanent 
izvorâtoare de protectoare 
certitudini, deşi ascunzându-le mereu 
dincolo de firescul prezenţei ei: 
mama era acolo mereu/ puţin, puţin 
mai mare; stăpânind cu perfectă 
frivolitate puterea atotcunoaşterii de 
mamă, râdea mult şi-mi spunea/ cum 
e cu prostiile, cum e cu ţâncii din 
vecini, cu numeroşii mei fraţi. 
Poemul dezvăluie cu naturaleţe 
superba cedare a feminităţii pentru 
nobleţea maternităţii uniform 
distribuite şi cu aceleaşi intensităţi 
teribile pentru toţi cei coborâţi din 
mama-esenţă în vieţile proprii, atent 
supravegheate de grija şi rostul 
sacrificiului de sine: şi râdea/ de 
viaţa-i de celofan,/ de întrebările 
putrezind cu boarfele-n pod,/ de 
serbările unde printre altfel de 
mame/ ea n-avea zi de naştere/ ea 
gătea prost, din ce în ce mai prost,/ 
şi genele-i aurifere şi le încrunta/ 
între o şedinţă şi alta,/ între o frică şi 
alta... Poem-elogiu al feminitătii ce 
descinde din esenţe profunde, 
primordiale şi se desface în rodiri ale 
atâtor altor feminităţi, Firimituri 
păstrează ca final conştiinţa profundă 
a femeii care creşte înlăuntrul ei 
fertilitatea maternităţii pentru a o 
dărui mai departe următoarei femei, 

dimpreună cu datoria de a păstra 
acest lanţ interminabil de femei din 
femei din femei...: mama era o 
fetişcană trăsnită/ şi a rămas aşa, o 
soră mai mică,/ la care mă gândesc 
des,/ care-mi lipseşte,/ deşi părul i s-
a rărit,/ desi s-a îngăşat... 

      Surprinzătorul firesc al 
momentului când descoperi că exişti 
aniversează o cu totul altă dată în 
calendar: alta decât cea în care eşti 
consemnat oficial ca viu. Ştiind este 
acel moment, acea dată-miracol, 
lipsită de concreta datare exactă: 
Acolo, în registrele de sugativă,/ în 
cărţuliile lor de sertare presate/ m-
au trecut pe doi //[...]// nu mă iubea 
nimeni pe-atunci!// şi-am ştiut că 
asta nu e de-ajuns/ abia când tata s-
a aplecat pe furiş/ să-mi vadă, luni 
mai târziu,/ neştiinţa de copil 
nedorit,/ rătăcirea de-a crede că-
ncep să exist. Ştiind este data la care 
te scuturi de neiubire, te revolţi 
împotriva uitării, te dezbraci de 
insignifiant şi începi să însemni. 
Pentru tine. Căutând să îţi exersezi 
unicitatea fiinţării: nu mă iubea 
nimeni pe-atunci/ cum să iubeşti o 
făptură/ crescând pe furiş la tine în 
pântec,/ lustrundu-l pe dinăuntru,/ 
sfâşiindu-l de durerea striatei 
lumini? Ceea ce transformă însă un 
biet trup - un fragment de materie - 
într-un sens este tocmai iubirea. 
Suferinţa şi iubirea: lacrimile cu 
miez de migdale/ (...)/ dragostea ce 
totuşi va scânteia/ în umbrele 
privirii. Tocmai fiindcă în căutarea 
iubirii, gesturile profunde au gustul 
plăcut amărui de Migdale. Pentru a 
arăta câtă sensibilitate înmugureşte 
în sufletul tânjitor după sufletele 
celorlalţi: Am venit pe lume să caut 
dragoste/ şi m-am zbătut pentru asta. 
Poezia se dezvăluie acum ca un 
bricolaj de metafore ale feminităţii – 
copilă – fetiţă – femeie – definind 
astfel multiplele sensuri ale iubirii. 
Ca tânjire: în nodulii atâtor seri/ m-
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am răsucit pe întunericul pernei/ 
scos la lumină de sticla afumată a 
lămpii/ şi-am tânjit după dragoste. 
Ca boală: am crezut că iubirea-i doar 
o mâncărime/ care erupe aşa, doar 
la unii erupe, cu ziua şi locul 
naşterii/ printre fişele de la 
dispensar. Ca implorare: de aceea, 
mamă, stai mai mult cu mine!/ de 
aceea, fraţilor, uitaţi-vă mai des 
înspre mine!/ de aceea, iartă-mă, 
tată, căci despre tine e altfel! Ca 
edificiu ridicat întâi din temeliile 
aspre ale începuturilor - am săpat 
adânc cu hârleţul,/ am dezvelit 
gropile de var pentru noile încăperi,/ 
am bătut piroane în fiecare loc/ unde 
ar fi putut fi cineva pentru mine,/ 
unde s-ar fi găsit cineva pentru 
mine... - şi continuând până la 
simplitatea unui spaţiu organic, viu, 
populat de autosuficienţa în doi – şi 
tu, iubitul meu, mută-te definitiv/ 
între pereţii de bârne ai inimii mele! 

     Suavele începuturi din poeme 
precum Savură, Pândind devoalează 
trecutul ca pe un film foto regăsit 
printre lucruri vechi şi îl 
redimensionează, salvându-i 
valoarea tocmai prin acea 
monstruoasă perspectivă a eului 
miniatural ce priveşte cu naturaleţea 
neînţelepţirii către lumea din jur: şi 
rochiţa se umplea de pete,/ fantomele 
orbitoare zdrobeau zarzavatul,/ 
plopii cu viespi şi miez neajuns,/ 
buba aprinsă de jar,/ rostogolindu-se 
ca un înecat,/ tot mai flămândă, spre 
apus... Ochii însetaţi dând roată 
universului înconjurător captează cu 
nesfârşită candoare lumea. Imaginile 
dispun proiectarea ei când concavă, 
când convexă, refractată printr-o 
fetiţă oglindindu-se într-un ciob,/ o 
fetiţă pândindu-şi mama într-un 
ciob/ (...)/ „stai cuminte acolo, pe 
locul acela stai!...”/ iubind 
nemişcată acele duminici. Într-un 
mod cu totul neînchipuit de simplu, 
poemele Nordului, volumul 

începuturilor, surprind miraculoasele 
deveniri ale fiinţei ivite brusc dintr-o 
unică întrebare – cum să iubeşti o 
făptură crescută pe furiş la tine în 
pântec?... – şi metamorfozându-se 
apoi într-un organism viu, alcătuit 
doar din întrebări: cine era Radu, 
cine era Floarea, cine era Filimon,/ 
iar mai apoi, după mine, Ion cine 
era?// ce însemna primăvara...?// ce 
era şiragul acela...?// ce era 
foamea...?// ce era văzul meu/ pătat 
ca o piele uscată? 

      Prima întâlnire cu moartea 
rezonează în dantelăria lirismului 
suav cu consecinţe nebănuite. În 
Lucernă, versurile se chircesc brusc 
într-un epic al conştientizării, în timp 
ce imaginile rămân în acelaşi registru 
al gravei candori, al asprei 
verbalizări a privirii: Aşa şi curtea 
aceea, cu podoabele-i atârnând spre 
şosea. Aşa şi oamenii, ca nişte 
păpuşi negre, agăţaţi ciorchine în 
faţa pridvorului. În spate, spre 
grădina de zarzavat, nesfârşitele 
laviţe, cu bătrâne ca murele. 
Ajunsesem cu bine, aproape 
intrasem pe uşa din faţă. Dar n-am 
înţeles lacrimile şi nici fierbinţeala 
din palme. Abia la întoarcere, ieşind 
pe uliţa învelită în praf, am aflat că 
fusesesm la mort! (s.a.) Însă mortul 
adevărat l-am văzut mai târziu, cu 
bărbia sugrumată sub tifon, cu 
îmbrăcămintea strălucind dinaintea 
unor molipsitoare oglinzi.// Era un 
bărbat cu pleoape din bani de un leu. 

      Ca autodefinire a esenţei 
feminine a lirismului, poezia abisului 
şi abisul feminităţii grafiază clipele 
în Lomografii; aşa încât Se poate să 
surprindă magma profundă din care 
izvorăsc frământările-metafore ale 
eului: dacă poezia-i doar dezlânare,/ 
în abisul ei nu te pierde!// e făcut 
pentru mine/ cu tristeţile mele,// e 
făcut pentru mine/ cu spumoasele 
mele confuzii... 
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      Imaginile copilăriei Nordului 
sunt încrustări sfâşietoare de frame-
uri în carnea fragilă a unui suflet de 
ipsos mereu excesiv de proaspăt şi 
pur, în care totul a rămas definitiv ca 
un poem. Ca un lung şir de poeme. 
Poeme-secvenţă. Poeme-fotografii. 
VERBAGRAFII ale eului.  

      Pe tavan fotografiază într-un 
mod unic în volumul Lomografiilor 
încă o stare autentică a feminităţii. 
Poemul expune într-o superbă 
lucrătură de filigran momentul 
încărcat de acel unic amestec de 
spaimă-uimire-pudoare-candoare-
neputinţă, în care omida-fetiţă se 
transformă în fluturele-femeie cu 
aripi de pulpe şi pântecele fertil, 
pregătit dintr-o dată de rodnicia unui 
nou început: Aş vrea să spun despre 
ziua aceea/ cu jena roşie căzând 
peste mine,/ cu doisprezece ani... 
Copila îşi înfruntă propria devenire, 
înregistrând cu acurateţe în carnea 
fragedă a memoriei candorii orice 
detaliu, fiecare spasm al 
metamorfozării, fiecare zbatere a 
trupului care îşi începe înflorirea: aş 
vrea să spun/ despre abdomenul 
scobit/ la cules de ceapă şi roşii/ 
(...)/ despre mersul pe rouă/ şi-
ndepărtata amiază/ pe trupul meu de 
sfârşit de fetiţă// burta se-nmuiase 
toată/ muşchii scăpătau/ în 
abţibilduri neaşteptate de sânge/ 
spre rădăcinile de ceapă şi roşii,/ 
spre mirările şi fricile coapsei/ de 
doisprezece ani. Preţioasa 
imortalizare a momentului-poem este 
profund impregnată de esenţele 
feminităţii, căci gestul transformator 
al înfloririi este parte din întregul 
eternei fertilităţi universale: Femeia 
se naşte din fetiţă, aşa cum fetiţa se 
născuse din Femeie! Iar în culisele 
acestui perpetuu miracol stă 
amestecul de mirare şi teamă a 
coapsei/ de doisprezece ani, 
scurgându-se de atunci în clepsidra 
nemiloasă a aceluiaşi amestec fluid 

de mirare şi teamă aduse încoace/ 
spre tinereţea mijind deja fard/ spre 
zidurile abrupte de azi,/ spre 
gardurile căzute de mâine... 

     Autoimun (2013) este volumul 
care adună experienţa bolii în poeme
-tratament, ce caută sensul vindecării 
de frici, de neputinţe, de sentimentul 
ireversibilului: A trecut parte din 
viaţă/ Cerul e un fel de manşetă/ Din 
care plouă cu nasturi/ Nimeni nu-i 
mai sortează/ Nimeni nu-i mai pune-
n borcane/ Pentru cămăşi viitoare. 

   Vocea poemelor cu sens Autoimun 
se aude pe alocuri isteric, pe alocuri 
surd, ca un ţipăt respirat când în sine, 
când în afară, ca o radiografie a 
fiecărei stări în parte, pentru care nu 
există acceptare. Doar revoltă: Nu-s 
pregătită azi, nu,/ biată păpuşă din 
scame/ Stau cu mâinile bine întinse/ 
Doar, doar mă opresc/ Doar, doar 
scap din prinsoare. 

    Un laitmotiv al confruntării cu 
rezistenţa la viu a propriului trup este 
momentul lui 35, care nu însumează 
ca vârstă nici atât de mult încât să 
garanteze nonşalanţa lui nothing to 
lose!, dar nici atât de puţin încât să 
presupună inconştienţa optimismului 
incurabil: La treizeci şi cinci de ani/ 
Când boala tânără iese/ În hainele 
noi, croite cu grijă,/ Le duc pe toate 
în spate/ Tot subţiindu-mă, ca ele/ Să 
poată să crească,/ Tot adunându-mă, 
ca ele/ Să se poată cât mai bine 
vedea. 

     Aniversarea este acum o stare 
contaminată de daruri ciudate, gata 
oricând să concilieze viaţa cu 
moartea, slăbiciunea cu puterea, 
sensurile profunde cu neputinţa de a 
le înţelege: Nu suportaţi nici o veste,/ 
Îmi spune azi doctoriţa/ Vă scriu o 
reţetă şi gata/ Vă veţi simţi aproape 
normal.  

     Atenta fotografiere a 
simptomatologiei îi alcătuieşte acum 
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prezenţa ei feminină, neobosită în a 
căuta esenţa fiecărui moment. Chiar 
şi unul incomod, înfricoşător, intens 
asemeni unui supliciu răsfrânt peste 
trup cu o îngrozitoare generozitate: 
ochii îmi stau bine în cap/ Tremurul 
e-o găleată de fructe necoapte/ Sub 
care deprind amorţeala./ Nodul din 
gât e-un pui dolofan/ Pe care nu mai 
vreau să-l hrănesc,/ Dar uite-i 
grăunţele,/ Uite cum mi se preling 
continuu/ Pe faţă,/ uite emoţia ca o 
helancă/ Din adeziv, bine întinsă/ 
Peste viaţa mea. 

    Boală versus normalitate! Dar a fi 
bolnav când fiul tău aniversează 
viaţa se dovedeşte o chestiune de 
opţiune personală. Iar vitalitatea 
feminităţii învinge întotdeauna în 
poemele Ioanei Nicolaie. 
Maternitatea oferă la un moment dat 
avantajul uitării de sine, iar în cazul 
unui eu ca o pungă de plastic suflată 
de vânt, a găsi calea să devii 
autoimun la boală înseamnă un 
privilegiu. Acela în care aniversarea 
fiului predispune la vindecare: Hai să 
ne pitim în mulţime/ Ce-i dacă mă 
sprijin greu/ de o clanţă/ Când 
nimeni nu vede?/ Ce-i dacă nu mă 
ţin pe picioare/ Când veselia asta-i 
prea vie/ Şi n-am nici un răgaz să m-
aşez? 

    Albumul Autoimun conţine – cum 
altfel? – şi câteva foi (clinice) de 
observaţie (lirică) a bolii. Cu un 
rafinament al simplităţii, poeta 
consemnează în Fişă I: Când 
seducător de firescul debut al bolii: 
acel când-unde-cum atât de necesar 
anamnezei, dar mai ales acceptării 
propriei stări: Când m-am întors din 
Torino/ Am dat peste boală/ Şi-am 
amuţit lângă ea,/ Căci în oraş între 
timp se făcuse/ doar seara târziu,/ 
doar pulberea afişelor/ de la 
metrou.// (...)/ Şi corpul întreg s-a 
umplut/ de mingiuţe bine umflate. 
Păstrând-şi consecvenţa în 

autoobservare, ochiul liric 
înregistrează în Fişă II: Aerul, cu o 
oarecare gravă naturaleţe, rezistenţa 
sinelui la sine. Lupta care se poartă 
fără încetare între aer şi apă: „Aerul 
e cosmosul peştilor”/ A zis Gabriel, 
băieţelul,/ Şi cosmosul meu este 
boala/ Uite ce volute fac acum prin 
ea. Ciocnirea sinergică dintre ea şi 
ea, dintre a se lăsa cuprinsă de, ori a 
se ridica biruitoare deasupra fatalei 
neputinţe: Iar Gabriel, băieţelul, 
întreabă/ „Dar care din voi va muri 
mai întâi/ E vreuna din voi gata să 
moară?” urmând apoi încordata 
confruntare dintre eu şi eu, dintre 
boală şi feminitate: Între mine şi 
mine/ A ajuns să fie doar boala,/ 
Fiindcă într-o zi anume/ Tinereţea 
brusc a bătut în retragere.  

       În acest sens, Acalmie reprezintă 
în albumul autoimunităţii un bun 
exerciţiu atât pentru stagiarii de la 
porţile metaforelor, cât şi pentru 
eventualii sensibili rezidenţi care se 
vor fi aplecând asupra unui suflet 
locuind într-o boală. Un exerciţiu viu 
de tehnică poetică şi în acelaşi timp 
un alt mod al autoarei de a-şi scrie 
fişa clinică. Fiecare secvenţă din 
acest poem developează prin 
altfelspuneri metaforice stările care, 
inevitabil, se scurg din sensibilitatea 
poetei atunci când trupul se revoltă 
autoimun împotriva fiinţei care îl 
locuieşte. În debutul textului, versul 
m-am îmbolnăvit chiar la prânz... nu 
ezită să verbalizeze un când sinonim 
cu vârsta lui treizeci şi cinci. Anume 
acea amiază a vieţii când perdelele-s 
ţepene/ şi nu cazi cu una cu două în 
somn, căci materia propriului trup 
ar trebui să fie în forma ei maximă, 
în firească plenitudine, în timp ce 
norii, luând varii forme de copleşire, 
ca un fel de dovleci,/ se sparg la 
prima adiere, alungând orice formă 
de pesimism, de neîncredere, de 
abandonare a speranţei că mai e încă 
foarte mult până să pierzi...  Orice 
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stare de anormalitate e o boală care îi 
pretinde încă de la început să adune 
la un loc fiecare frântură de curaj:   
m-am dat de puţinii pereţi/ fără să 
mă pierd însă cu firea; iar prima 
consultaţie, primul diagnostic, vine 
în mod firesc din partea propriei 
conştiinţe, îmbrăcate în halatul alb-
neutru al autoanamnezei: M-am scos 
la interogatoriu/ Ce n-am ales cum 
trebuie?/ Câtă ruină frumos şlefuită/ 
Am colecţionat? Ce anume din 
propriul trecut, deci, a generat 
prezentul bolnav? Neputinţe, eşecuri, 
renunţări, toate greşitele perspective 
au adunat atâta otravă cât de-o boală, 
iar vindecarea ei începe 
conştientizând: N-am întrezărit 
panorama/ Prinsă mereu între etaje/ 
Când lifturile-s pline/ Şi sus, în 
tavan,/ Afli un beci sau/ O mare 
piesă de lego. Abia apoi vine curajul 
real de a o înfrunta orice-ar fi: Un 
ochi pe faţă, un ochi pe dos/ Aşa    
mi-am dat brânci deodată. Şi apoi 
puterea de a îşi înţelege şi de a îşi 
accepta starea ca pe o boală şi boala 
ca pe o normalitate: Ca o doctoriţă 
mă voi scrie/ Singură în registru// 
Fiindcă toamna-i aproape/ Şi nimeni 
nu scapă. De luat aminte: suntem cu 
toţii bolnavi! Pentru că suntem cu 
toţii vii. Iar de starea de viu nu e bine 
să te vindeci. Fiindcă nu există leac 
împotriva sinonimiei viu = muritor. 
Iar pe reţeta personală, singurul 
medicament prescris e o pastilă-
rugăciune: mai lasă-mi-te-o zi! E 
cert: doar atunci/ La capătul 
capătului/ Ne-am putea pe rând 
vindeca. 

     Cartea se închide – cum altfel 
decât – cu un ultim Album ce 
ordonează ca într-un sumar viziunea 
lomografică a volumului. Un Iunie 
1983 şi o primă poză care blochează 
orice sunet şi orice mişcare în 
imaginea unui chip având 9 ani. Un 
Mai 1986 în care se văd ordonate   
de-a valma multiple instantanee ale 

micilor suferinţe copleşitoare. Un 
Aprilie 1988 ca o fotografie de grup 
a primei adolescenţe şi un 
Decembrie 1989 care devoalează 
pagina acelei false lecţii de istorie.  

    Se aşază apoi în colecţie familia, 

Gabriel, băieţelul, şi faţetele 

diamantinei lui inocenţe, iubirea şi 

boala, chiar şi timpul acela spart în 

mii de fragmente ale lui există-un-

timp-pentru-toate. Şi tot mai rămâne 

loc pentru o ultimă dezvăluire Post-

scriptum: Am cinci ani sau poate 

patruzeci,/ Am scris paginile astea 

din teamă./ (...)/ Am treisprezece ani 

sau poate optzeci./ Am scris totul cu 

dragoste. Am umblat cu tălpile 

goale,/ Sperând că voi putea cândva 

să încalţ/ Bocancii pe care timpul nu 

îi mai poartă. 

Prof. Monica Zamfir 
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 Fashion is certainly some-
thing which is often discussed in to-
day’s world. Hardly does a day go by 
without this subject being raised in 
most people’s lives. However, it is 
highly debatable whether it is more 
important than other considerations. 
 Firstly, it is often argued that 
fashion is a considerable and an in-
fluential issue nowadays. Thus, we 
are determined to think  that we can 
tell a lot about people and to judge 
them according to the way they dress 
or combine clothes. And due to this 
fact, clothing has become an integral 
part of self-realization of every per-
son. Youths are the ones most ob-
sessed with the issue of fashion to an 
extent where some of them may not 
relate properly with others because 
of their style. The majority of people 
wear the last tendencies shown in 
magazines or at television, yet they 
do not realize, or care, that they all 
look the same. 
               Secondly, fashion is nor-
mally the center of attraction in so-
cial gatherings and status group. 
Many people claim that the way 
someone dresses will help others de-
termine his or her interest. Clothes 

reveal what kind of groups people 
are in. For instance, in highschool, 
there are groups with names such as 
“goths”, “skaters”, “preps” etc. Not 
only that the style shows who you 
are, but it also create stereotypes and 
distance between people, especially 
among teens. 
               In addition, in some work 
places, employees are required to 
wear the same clothes. Thus, it turns 
out that the choice of clothes is not 
always there for people and they 
have to prove their “fashion” through 
behavioral qualities. As Coco Chanel 
said, “Fashion is not something that 
exists in dresses only. Fashion is in 
the sky, in the street, fashion has to 
do with ideas, the way we live, what 
is happening.” 
               On the whole, fashion is a 
very important part of our lives, 
through people anticipate what they 
have to deal with, creating wordless 
means of communication. 

 

Ciocoiu Ioana ( XI A) 
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39 Choices of life… 

adjust to my new “me” in order to 
survive without having my soul all 
shattered.     

 
Prof. Constanța Diaconu 

Childhood means little prob-
lems, adulthood brings real issues. 

During our childhood, we are 
taught to do the right thing, to tell the 
truth, to be kind with those around 
us. We are talking about a set of 
rules that we respect and few values 
to guide us throughout our entire life. 
Or so we thought! 

By the time we reach our major-
ity, we already know which are the 
things that matter for us, but we find 
ourselves on our own, at the univer-
sity, trying to do our best without 
losing our identity. It’s a time in our 
life when we consolidate our person-
ality, finding out that this means to 
compromise, sometimes. 

Out of stubbornness or straight 
from our genes, there are things that 
we say we would never do, we’re 
talking about those phrases that start 
with “I shall never …”. And one day, 
we come across a situation where we 
have to choose and our options are 
one worse than the other. 

And after choosing from two 
wrongs we discover, as we lay in bed 
at night, that we have just done one 
of those things that we thought “we 
would never do”. Thus we are about 
to lose one of our beliefs that we 
started life on our own with. This 
realization brings an ache in our 
chest, stabs a knife in our heart, adds 
a load on our shoulders. We can only 
pray and hope that this time will be 
the last time we do it. 

Sadly, it is not. And time after 
time, we give up gradually on our 
beliefs, but more important on our 
dreams, on those dreams that kept us 
going when things got worse. And 
what are we left with? Some surviv-
ing piece of value, some rule to im-
pose to others, some leftovers from 
what we started with. 

Personally I found myself in this 
position so many times that I think 
my character changed and I had to 



 

Writing for… different purposes 

    The purpose of academic 
writing, as with most other 
kinds of writing, is to 
communicate. For you, as a 
student, your writing is the 
marker's only window to your 
thoughts. Therefore it is 
important that you learn how 
best to write in a way which 
will convince the marker that 
you understand what you are 

talking about. In today’s 
magazine I have written two 
examples of academic writing 
for CAE and any other tests. 
 
REPORT: The Importance of 
Education 
 
      Introduction 

The Romanian school is a 
respectable institution that   

provides students with a proper  
education. The aim of this     
report is to point out the way 
the Romanian educational sys-
tem is organised.  

Going to School  
We are proud to state the 

fact that Romanians have a very 
sharp sense of conserving the 
importance of education in their 
lives. Most children understand 
the need to accumulate as much 
information as possible so as to 
be prepared to overcome all the 
challenges that could cross their 
way. At school, teachers offer 
their students a wide range of 
subjects, giving them the 
chance to choose the ones that 
seem interesting to them. Pupils 
become involved in projects, 
collaborate with their class-
mates and, at the end of the day, 
go through a process of evaluat-
ing their progress. 

 
Strong Points of the         

Romanian Educational System 
Romanian teachers usually 

try to focus the entire class on 
their students. By giving them 
triggering themes to reflect on, 
they manage to engage them in 
many fascinating inquiries.  
Students look up to their teach-
ers, regarding them as role 
models and following their ex-
ample. 

 
Possible Solutions for      

Improvement in the Future 
Communication is the key. 

If teachers want to improve 
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equipment. Cell phones can be 
regarded as practical tools if 
children do not abuse of their 
wide-ranged options and       
applications.  

Secondly, it is very        
important for children to make 
contact with such “open-
minded” technology so as not 
to suffer from a culture shock 
when they start interacting with 
the requests and expectations 
promoted by the society they 
belong to. Being accustomed 
with cell phones allows them to 
adapt easily to all the other 
changes brought across by the 
unforeseeable future.  

However, parents should 
be careful enough and try not to 
exaggerate. Young children 
must not be exposed to critical 
degrees of radiations so as to 
avoid provoking them any   
possible discomfort.  
All in all, mobile phones 
have revolutionised our 
ways of communicating 
with people from all 
over the world, helping 
us to overcome the    
difficulties encountered 
in face-to-face talks. 
Children should not 
build their world around 
this wonderful devices, 
but somehow find a  
balance between their 
necessary nature and 
their useless one.  

Prof. Daniela Cismaru 

their relationship with the stu-
dents, they need to debate on 
different themes so as to make 
them express their inner     
opinions without fearing the 
possibility of feeling rejected. 
They need to be more open-
minded and comprehensive too.  

 
Conclusion 
All in all, we need to under-

stand how relevant education is 
for our future and try to ensure 
that we will never cease to pre-
pare ourselves to cope with all 
the difficulties that may arouse. 
Hard work is the answer to all 
our wishes and desires. 

 
 Cell Phones: Creating a 

Dangerous Gap between  
Generations? 

 
Nowadays, having your 

own mobile phone is no longer 
an uncommon thing. People 
have become quite addicted to 
these tiny devices as they offer 
them the advantage of          
permanently staying in touch 
with their dearest ones without  
making any effort. In my   
opinion, children could also 
benefit from having a cell 
phone, but is growing addicted 
to it from an early age the right 
attitude to be sustained among 
youngsters? 

First of all, parents could 
keep an eye on their off-springs 
more easily if they confided 
them enough as to give them 
such a modern piece of     



 

L`adolescence 

Qu’est-ce que c’est l’adoles-
cence? Peut-on la définir? Pour moi-
même, l’adolescence est une période 
de transition entre l’enfance et la  
maturité, une période de confusion 
psychique. 

Je suis une adolescente 
depuis quelque temps et je sens sur 
ma peau ce que les autres m’ont dit à 
propos de l’adolescence. Sans aucun 
doute, l’adolescence est l’une des 
plus belles parties de la vie, un    
voyage d’aventure dans le monde, 
mais aussi une période marquée par 
la découverte de l’inconnu, quand on 
n’est plus enfant, mais on n’est     
encore adulte non plus. En effet, le  
passage de l’enfance à l’adolescence 
représente un grand boulversement 
intérieur: le corps change, de 
nouvelles émotions et de nouveaux 
sentiments aparaissent. 
         Quand nous sommes des 
ados, c’est difficile. Nous ne savons 
pas ce que nous voulons devenir, 
nous ne connaissons pas nos besoins 
et nos désirs  réels, nous nous sen-
tons forts et fragiles à la fois. Nous 
cherchons l’équilibre et l’amour, 
mais nous voulons être indépendants 
et parfois, nous échouons dans notre 
tentative de prouver notre supériorité 

aux autres. Nous croyons que nous 
sommes les meilleurs et que nous 
pouvons réussir dans la vie sans 
aucun aide. Nous sommes incertains, 
nous avons peur de l’avenir et de 
tout ce qui implique la responsabil-
ité, mais nous essayons de cacher 
toutes ces peurs internes. 

En nous, il y a un conflit,  
entre l'apparence et l'essence, entre la 
raison et l'âme, entre la peur et le 
courage, entre la joie et la colère. 
Notre voix intérieure essaie de crier, 
transmettre des messages, et se 
libérer de la pression constante     
appelée incertitude. Tous ces       
sentiments que nous ressentons sont 
normaux, parce que nous sommes 
des être-humains et nous sommes 
influencés par ce qui nous arrive, 
mais ils ne doivent pas détruire notre 
espoir et le désir de vivre. Nous 
avons le droit de pleurer, d’être 
tristes et parfois en colère, mais nous 
devons dépasser ces obstacles. Nous 
devons nous lever et nous battre pour 
l'accomplissement de nos rêves! La 
vie est belle; nous devons la vivre, la 
découvrir dans le vrai sens du mot, 
lier des amitiés et essayer de 
nouvelles choses! 

Mon adolescence: amour, 
déception, observation, lunatique, 
espérance, souffrance, critique, évo-
lution, nostalgie, confidence, 
espoir… 

 
 Fumea Bianca (X A) 
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”Adolescența 
este singurul 
timp când în-

veți ceva” 
Marcel Proust 



 

Poezii 

Suntem sub același cer 
Privind, împreuna spre el, 

Așteptând căderea unei stele, 
Dar totul e doar în visele mele. 

 
Suntem sub aceeași rază 

Stăm împreună spre-amiază, 
Așteptând venirea nopții, 
Mergând agale pe drumul 

nopții. 
 

Suntem sub același nor, 
Dar tot simt cum mor ușor 
Puțin câte puțin mă sting 

Iubirea nu mai pot s-o-aprind. 
 

Arghir Gabriel Vlad ( XI A) 
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Suntem sau am fost?  

Ziua Facebook, noaptea Facebook, 
dimineața...Facebook iară!... 
N-am învățat nici un gram... 
Cum naiba să-nvăț?!...că doară  
Am cont și pe Instagram! 

 

prof. Ion Busuioc 

Iar n-am învățat nici azi!  
(drama elevului modern)  

”Poezia este 
arta de a face 
să intre marea 
într-un pahar” 
Italo Calvino 

https://www.facebook.com/busu.moreni?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBVB67nayiG_HGBi8IUIeGXl0edKSLvwkIMlZs-dgGyQ4wNoWH50dkqifFzrt681R_7XFVgKHGdE8u0&fref=mentions
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Pentru Apollo 

Arde focul zeilor, 
Lumina Lunii te acoperă, 
Norii îți alintă trupul gol, 
Iar buzele mele, 
Deghizându-se în căldură, 
Îți sărută fiecare bucățică de lumină. 
Căci tu ești lumina, strălucirea stelelor 
Și pielea îți ascunde galaxii. 
În ochii tăi sunt concentrate toate comorile lumii, 
Iar pupilele tale sunt găuri de vierme ce duc spre alte 
universuri. 
Soarele se duce la culcare în sufletul tău, 
Iar fără voința ta nu se trezește dimineața. 
Bolta cerească ți se închină 
Și Universul cunoscut de brațele mele de muritoare 
Se rotește în jurul tău. 
Tu ești Apollo, 
Iar eu sunt cea care arde la atingerea ta. 
 

Cenușe Alexandra ( IX E) 
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„Poezia este 
jurnalul unui 
animal marin 

care trăiește pe 
uscat, râvnind 
să zboare în 

văzduh” 
Carl Sanburg 
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Pentru Lună 

Îngheț privind în ochii tăi, 
Simțind gheața formându-se pe retina mea. 
Îngheț atingându-ți mâna, 
Simțind gheața crescând sub pielea mea, 
Sub formă de cristale dureroase care-mi sparg venele. 
Îngheț abandonându-mă în îmbrățișarea ta, 
Gheața cuprinzându-mi sufletul, 
Țintuindu-mă la pământ unde mă poți atinge și controla. 
Fața pe care o vede lumea e mereu luminoasă, 
Dar eu îți văd doar fața întunecată. 
Îngheț ținându-ți sufletul într-al meu, 
Dar fără iubirea ta rece îngheț mai rău, 
Nimeni nu știe cine ești cu adevărat, 
Dar eu știu că ești desprinsă din adâncurile chaosului. 
Îngheață-mă încă o dată, Lună, 
Iar eu îți voi fii sclavă pe veci. 
 

Cenușe Alexandra ( IX E) 
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Vă salut! Eu sunt Costel. 
Mama m-a născut pe stradă, 
M-a ținut cu ea nițel, 
Dar n-a vrut să mă mai vadă! 
Și m-a lăsat singurel! 
 
M-am văitat, ce m-am văitat, 
Poate cineva m-aude, 
Eram tare disperat 
Și cu lăbuțele ude... 
Însetat și-nfometat! 
 
Nu știu cât acolo-am stat... 
Cât am plâns lângă o poartă, 
Dar cineva s-a-ndurat,  
Că eram bătut de soartă, 
Și în curte m-a lăsat. 
 
Și mi-a dat să beau lăptic, 
Mi-a făcut un mic culcuș, 
Mi-a dat de purici un pic... 
Iar acum sunt jucăuș, 
N-am nevoie de nimic. 
 
Acum, mănânc și cărniță, 
Cu Max cel mare mă joc, 
Bucuros dau din codiță, 
Când mă strigă Busuioc. 
(Nu vreau să fac nicio fiță). 
 
Mai am multe de-nvățat, 
Nici nu știu cum să vă spun, 
De cinci zile-s adoptat, 
Dar sunt pe drumul cel bun... 
De trei ori am și lătrat!!! 
 

Prof. Ion Busuioc 

Confesiunile unui cățel. 
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Mon alphabet 

Avant d'accepter l'amour, 
On blâme le bonheur, le baiser, 
On croit que le coeur va crever 
Du désir  de dire 
Et d'écouter  les émotions 
De la femme qui fuit 
Graver sa générosité 
Dans l'histoire avec l'homme: 
Des idéales de l'intimité 
Jusqu'au jour où 
Après des kilomètres 
De lecture et de liaison 
Les mots mentent. 
 
Naissent néanmoins les 
négations, 
On n'ose pas obliger : 
Pourquoi peut-on partir? 
Quand? Qui? Quoi? 
Rire n'est plus raisonnable. 
Souffr ir  n'est pas suffisant. 
Tu ne peux pas taire ce 
tourment. 
Unis dans un univers unique, 
On veut la vie, les vérités 
Dans le wagon de week-end 
Où un xylophone 
S'en va sur un yacht  
Vers le zénith 
À l'aube… 
 

Prof.  Constanța Diaconu 
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Rêverie 

Je ne connais pas vraiment l’amour 
Mais je sais profiter de l’instant, 
Pour moi, chaque moment est court, 
Donc j’écris mes pensées 
maintenant.  
Qui suis-je? Je me suis demandée 
hier. 
Une simple fille confuse, qui vit 
Sur une Terre, sous un ciel stellaire? 
Je respire, j’aime, j’ai peur et je ris, 
Je tombe amoureuse avec des es-
prits, 
Je souffre, pleure et je me lève. 
Je rêve. 

Fumea Bianca ( X A) 

La vie 

La vie est belle 
Parfois si compliquée 
J’essaie de la comprendre 
En oubliant que je suis humaine. 
Je veux découvrir le monde  
Et peut-être changer l’humanité,  
Mais qui serai-je 
Quand j’arriverai à maturité? 
Je suis un simple enfant, une jeune âme, 
Je suis confus, mon cœur acclame. 
Je vis chaque jour comme je veux 
Et j’en apprends tout ce que je peux. 
Mes pensées volent toujours  
Elles ne peuvent pas rester,  
Moi, j’ai besoin et je chasse l’amour 
Et je ne vais pas m’arrêter. 
 

 Fumea Bianca ( X A) 
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La peur 

C’est quoi la peur? Vous connaissez? 
C’est une émotion, vous en pensez. 
Pour moi, ce n’est pas seulement cela, 
Elle est comme l’infini et au-delà. 
Si profonde, si inconnue et sans limites 
Les enfants en croient qu’elle est un mythe. 
Et moi? Que sais-je? Que pourrais-je dire? 
Sincèrement, j’ai eu occasion de la sentir. 
Et je l’ai sentie. J’ai pleuré. Et j’ai espéré  
Que ce moment éphémère devait passer. 
Je me suis battue avec ses monstres, 
J’ai vraiment essayé de gagner contre  
Ces petites créatures de mon imagination... 
Et j’ai réussi. C’était la grande réalisation 
Que je suis forte. Une simple personne  qui vit, 
Qui est parfois effrayée, mais qui rit. 
Ce sont moi, la peur et l’existence, 
Un trio magnifique de l’inoubliance. 
 

 Fumea Bianca ( X A) 

”Poezia este 
căsătoria         

realității cu  
idealul, în     

sufletul         
poetului” 

B. P. Hașdeu 
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