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făcând excepţie de la structura oricărei pro-
bleme întâlnite, în cadrul şcolii în special, nu voi în-
cepe prin a enunţa premisa acestei lucrări, ci voi
încerca să o descopăr. o permutare aparent banală
în ordinea firească a lucrurilor conduce la o dife-
renţă semnificativă, pe care abia de curând am
ajuns să o înţeleg pe deplin. 

Fiind elev în clasa a XII-a,  pot spune că mă
apropii cu paşi repezi de terminarea liceului, iar în faţa
trecerii iminente la următorul pas, facultatea, am înce-
put să reflectez atât asupra trecutului, pentru a înţe-
lege mai bine ce am reuşit să realizez în toţi aceşti ani,
cât şi asupra viitorului, plin de oportunităţi şi incerti-
tudini.

O bună parte din viaţa oricărui elev se bazează
pe educaţia primită. Zeci de note, sute de ore de studiu
dedicate diferitelor materii, se concretizează atât în
reuşite, precum în cazul meu, unde au fost performan-
ţele obţinute la olimpiada de matematică, cât şi în frus-
trări. Diviziunea succes-eşec pare clară când vine vorba
de evaluări, teste, concursuri etc. şi este evident faptul
că oricine ar trebui să exceleze cât mai bine cu putinţă.
Uităm însă că aceasta este o simplă axiomă pe care ne
bazăm atât mentalitatea, cât şi implicit deciziile luate.
Dacă în manual putem să ne încredem în corectitudi-
nea cerinţei, deşi şi aici apar excepţii, în cazul acesta
este o mare eroare de raţionament. Parafrazând până
la urmă un concept destul de vehiculat, cu adevărat

importantă nu este destinaţia, succesul, ci drumul par-
curs până în acel punct, dificultăţile întâlnite ce te ajută
să evoluezi cu adevărat. Pentru mine, experienţa olim-
piadelor şi concursurilor, precum şi a anilor petrecuţi
în Colegiul Naţional, au constituit un prim capitol în
această călătorie .

Perioada de liceu a fost în special mai dificilă da-
torită olimpiadei. Selecţia lotului olimpic se bazează pe
aceleaşi teste, indiferent de clasă, defavorizând astfel
participanţii mai mici. Ca urmare, trecerea de la juniori
la seniori a fost una bruscă, caracterizată de multe eşe-

reflecţie asupra trecutului,
privire spre viitor

Andrei Paşa, clasa a XII-a A

Editorial
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curi şi nemulţumiri ce mi-au răpit din plăcerea compe-
tiţiilor. Nu pot afirma că îmi este dor să stau câte cinci
ore în faţa unor probleme pentru ca, în final, să ies din
sala de competiţie extenuat şi demoralizat pe moment,
dar recunosc că fără un astfel de ritual probabil că nu
aş fi avut aceeaşi motivaţie să mă perfecţionez şi să
devin mai bun. În schimb, sub pretextul pregătirii pen-
tru baraje, am avut ocazia de a -mi aprofunda cunoş-
tinţele în domeniul care mă preocupă cu adevărat.
Desigur, sprijinul venit din partea şcolii a constituit un
avantaj şi o condiţie necesară în pregătirea mea.

Cât despre rezultate, uneori vin, alteori nu. Sunt
atât de mulţi factori care pot influenţa o evaluare a
unui efort de o viaţă în câteva ore, încât orice diplomă
sau notă nu e, în opinia mea, nimic mai mult decât o
confirmare a muncii într-un moment favorabil. Asta nu
înseamnă că nu reflectă într-o oarecare măsură capa-
cităţile elevului, dar cu siguranţă oferă doar o imagine
de ansamblu, su-
perficială, asupra
adevăratului suc-
ces, acela de a fi
învăţat ceva cu
plăcere, ideal
chiar cu pasiune.
Am avut astfel
privilegiul de a
îmi găsi pasiunea
de la o vârstă
fragedă. Mate-
matica, ca orice
alt subiect, nu se
rezumă numai la
o materie stan-
dardizată ce tre-
buie parcursă, ci
poate fi întâlnită
chiar şi în activi-
tăţile banale din
fiecare zi. Aşa
cum o persoană
poate vedea fru-
museţea divinităţii într-o simplă floare, şi eu am regăsit
matematica la fiecare pas. De la bătăile ritmice ale unui
stil perfect de înot, la numărul constant de silabe ce
compun fiecare vers al unei poezii, totul poate fi ana-
lizat şi interpretat printr-o gândire logică. 

În viitor intenţionez, desigur, să urmez acelaşi
drum studiind în străinătate. Având această intenţie de
mic, am consultat diferite opinii legate de universităţile
din afară, şi de un lucru sunt sigur: indiferent de locul
unde urmează să îţi continui studiile, fără muncă şi de-
dicaţie nu poţi obţine nimic. Într-un mediu internaţio-
nal, însă, oportunităţile sunt cu totul altele, aşa că am
ales să merg în Marea Britanie. Fiind vorba încă de vii-
tor nu mă pot pronunţa cu certitudine, întrucât nu vor-
besc din experienţa personală, dar sunt sigur că cel
puţin pentru domeniul meu este o alegere înţeleaptă.
În primul rând, matematica nu este tratată la un nivel
atât de pur teoretic, cursurile axându-se şi pe valoarea
practică a acesteia. Astfel, după terminarea facultăţii,
ai o deschidere mult mai mare către o varietate de
specializări. Mai mult, vorbind de facultăţi de top pre-

cum Oxford şi Cambridge, atât profesorii cât şi colegii
oferă un colectiv de elită, propice unui randament cât
mai ridicat. Prea mult nu mai ştiu nici eu din ce ur-
mează, mă aşteaptă un interviu la unul dintre cele mai
bune colegii din Cambridge pe care sper să îl trec cu
brio pentru a -mi putea îmbunătăţi această perspec-
tivă, momentan limitată, despre studiul în UK. 

după acest rezumat al câtorva gânduri des-
pre trecut şi viitor, ne putem axa şi pe prezent. nu
cred că există elev care să fie sigur de cariera pe
care o va urma în viaţă, şi recunosc că până şi în
cazul meu am avut uneori îndoieli. singurul criteriu
ce merită luat în considerare este să aflăm ce ne
face cu adevărat satisfăcuţi, fapt ce conduce la în-
trebarea firească : cum putem defini pasiunea şi,
chiar mai important, cum ne-o putem descoperi? 

Aşa am ajuns la cerinţa mult râvnită. Răspunsul
însă nu este unic, fiind diferit pentru oricine, prin ur-

mare tot ce pot
să fac este să
expun ce m-a
determinat pe
mine să mă con-
sider un privile-
giat matemati-
cian pasionat. În-
tâmplarea pe ca-
re urmează să o
povestesc avea
loc acum vreo
doi ani, în cadrul
unui concurs ce
se baza pe par-
tea de cercetare
a matematicii.
Era chiar prima
rundă, eu fiind
cel care trebuia
să prezinte o
problemă la care
lucrasem zile
bune. Un juriu

compus din profesori universitari dintr-o multitudine
de ţări, oponenţi pregătiţi să îmi sublinieze fiecare gre-
şeală, un timp limitat în care trebuia să îmi expun toată
munca, toate formau un peisaj aparent înspăimântător.
În momentul în care am început să vorbesc, toate
aceste aspecte au pierit. Tot aveam opozanţi şi profe-
sorii ce mă „alintau” cu interogaţii, însă vorbeam des-
pre ceva important, o descoperire ce îmi aparţinea şi
o puteam împărtăşi cu ceilalţi printr-un limbaj univer-
sal, acela al matematicii. Nu mai conta nicidecum ce
punctaj voi lua sau dacă efortul se va materializa într-
o bucată de hârtie inscripţionată cu numele meu. O
astfel de experienţă şi satisfacţie de natură interioară
sunt factori ce îţi confirmă pasiunea, sau cel puţin aşa
a fost pentru mine.

Am rezolvat însă doar cazul meu, un caz parti-
cular al problemei. Nu îmi pot asuma drepturi de autor
pentru o dilemă ce,  în alte cuvinte,  cu siguranţă a fost
pusă şi de alţii înaintea mea, însă o readuc în discuţie,
în speranţa că fiecare dintre voi, cititorii, îşi va aduce
contribuţia la rezolvare.
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Una dintre personalitățile ce s-a înscris în deve-
nirea Colegiului Național este Benjamin Fundoianu,
care,  atât prin opera, cât  și prin existența sa,  invită la
reflecție asupra valorilor într-o perioadă al cărei ideal
este interculturalitatea.

Începând cu secolul al XIX-lea, în Principatele
Române, cu precădere în Moldova, s-a înregistrat un
număr semnificativ de imigranţi evrei, cauzele venirii
acestora fiind atât de natură economică, cât şi de fac-
tură politică, dacă avem în vedere  situaţia tulbure care
persista în Galiţia. Pe de altă parte, persecuţiile reli-
gioase din Rusia i-au determinat pe evrei să aleagă
Moldova ca loc de refugiu. Acesta este un scurt istoric
al zecilor de familii de refugiaţi, printre care se numără
şi familia Wechsler, a cărei sosire în România este ates-
tată în jurul anului 1850. Din aceasta avea să se nască,
pe 14 noiembrie 1898, Benjamin Wechsler, cunoscut
sub numele de Fundoianu,  o  ilustră personalitate cul-
turală a secolului al XX-lea, creaţiile sale contribuind la
îmbogăţirea atât a literaturii române, cât şi a celei fran-
ceze,

Viaţa şcolii

PERSONALITĂŢI ALE TRECUTULUI... 

BenJaMin funDoianu

Roxana Tudosă, clasa a XI-a E

foto: www.wikipedia.org
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Benjamin Fundoianu se naşte la Iaşi, fiind sin-
gurul fiu al comerciantului Isaac Wechsler şi al Adelei
Schwarzfeld. Făcând parte dintr-o familie de intelec-
tuali, acesta urmează un prestigios liceu din Iaşi, Liceul
Naţional, manifestând încă de la o vârstă fragedă un
real interes faţă de domeniul ştiinţelor umaniste şi cel
al literaturii. Tânărul Benjamin era un cititor avid, cu un
ascuţit spirit critic, fiind interesat îndeosebi de scriitori
moldoveni consacraţi (Miron Costin, Ion Neculce, Ion
Creangă, Dosoftei), tradiţionaliştii şi neoromanticii din
spaţiul românesc (Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale,
George Coşbuc şi Mihai Eminescu), dar şi de simboliştii
francezi. Acesta îsi împărţea timpul liber între oraşul
natal şi localitatea de provenienţă a tatălui său, peisa-
jele văzute aici constituind principala sursă de inspira-
ţie a poemelor sale de debut. În anul 1919,  începe
cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Ale-
xandru Ioan Cuza, însă reuşeşte să termine doar anii
de licenţiat din cauza politicii antisemite care persista
în interiorul facultăţii. 

În ceea ce priveşte activitatea literară a lui Ben-
jamin, acesta  debutează la 14 ani, sub pseudonimul
de Fundoianu, nume preluat de la toponimul localităţii
de provenienţă a tatălui său, Fundoaia. Colaboreză în
această perioadă cu diverse reviste literare româneşti
şi evreieşti, însă debutul editorial are loc doi ani mai
târziu, în revista de orientare simbolistă şi modernistă,
,,Viaţa nouă”. Aceste parteneriate pot fi considerate în-
ceputul unei susţinute activităţi de poet, publicist,
eseist şi om de teatru, înfiinţând ulterior, împreună cu
regizorul Armand Pascal, teatrul de avangardă Insula.

Pe tot parcursul anilor de neutralitate a Româ-
niei din timpul Primului Război Mondial, activitatea li-
terară a lui Fundoianu atinge
apogeul, lucru datorat nume-
roaselor relaţii de prietenie pe
care le leagă cu diferite perso-
nalităţi marcante ale culturii
române, precum Tudor Ar-
ghezi şi Gala Galaction, aceştia
doi, promovându-l pe tânărul poet. În această pe-
rioadă este preocupat de metamorfozările culturale ale
României în contextul conflagraţiei, dar şi al transfor-
mărilor suferite de literatura franceză, aceste impresii
fiind consemnate în volumul de note de lectură Im-
agini şi cărţi din Franţa. După terminarea facultăţii, în
1919, se mută la Bucureşti, unde locuieşte împreună
cu sora sa, până în 1923.

În 1923, Benjamin Fundoianu se expatriază, că-
lătorind zile în şir cu trenul pentru a ajunge în Franţa.
Părăseşte patria complet dezamăgit de statutul ,,colo-
nial” al culturii autohtone faţă de cea franceză, în semn
de revoltă adoptând numele francez Fondane. Acesta
marchează literatura franceză a anilor ’30 la numai un
deceniu de la stabilirea sa la Paris, păstrând totuşi le-
gătura cu scriitorii români şi continuând să publice în
revistele de avangardă româneşti, precum ,,Integral”,
,,Unu” sau ,,Contimporanul”.

Perioada franceză este marcată de sentimental
de dezrădăcinare, manifestat vehement în poezia Exo-

dul, unde predo-
mină ideea de
paradis pierdut,
rătăcire, exil prin-
tre oameni sau
univers al copilă-
riei ca stare de
grație. Creaţia sa
atinge vârsta
maturităţii artis-
tice după întâlni-
rea din pri-
măvara anului
1924 cu filosoful
rus, Lev Şestov,
dar şi în urma
lecturării lucrări-
lor filosofului
german, Frede-
rich Nietzche.
Astfel, Fundo-
ianu se concen-
trează pe teore-
tizarea poeziei
moderne, cea
mai importantă
lucrare a sa în
acest sens fiind
Conştiinţa neferi-
cită, publicată postum. În timpul prigoanei evreilor
şi, implicit, a ocupaţiei naziste din Franţa, poetul a dus
o existenţă clandestină,  împreună cu sora sa, Lina, însă
ulterior a fost arestat de Gestapo şi închis în lagărul

Drancy. Cu ajutorul lui Emil
Cioran, Fundoianu a reuşit să-
şi obţină eliberarea, însă a re-
fuzat să părăsescă lagărul fără
sora sa, care nu îşi obţinuse
încă cetăţenia. Astfel, cei doi
au fost deportaţi în lagărul de

concentrare Auschwitz, însă urma surorii sale a fost
pierdută, iar el va urma să fie gazat la scurt timp dupa
câteva luni de la sosire. 

Într-o epocă a confruntărilor armate, în care
identitatea individuală este suprimată de sentimentul
de insecuritate, opera lui Fondane, în ansamblul ei,
apare ca o restaurare şi o apărare a complexităţii omu-
lui şi a demnităţii persoanei. Creaţiile sale constituie o
piesă de valoare a literaturii române şi franceze deopo-
trivă, impresionând prin îmbinarea armonioasă a cu-
rentelor literare: simbolism şi avangardism.

umblă pe mare greoaie corăbii;
suie tu însuți și umflă catargul!...

oricine sieși dator e să-și afle
lâna de aur.

(în metru antic)
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...ŞI VALORI ALE PREZENTULUI

eDucaţia nonforMală -
DeschiDere spre viitor

o persoană curioasă, mereu entuziasmată și
foarte determinată, căreia îi plac provocările și este
mereu deschisă spre noi oportunități – așa se des-
crie cristiana grigoriu, absolventă a colegiului
național iași, promoția 2011. anii facultății și-i pe-
trece studiind informatica în cadrul universității
„al. i. cuza”, iași, iar în perioada 2012 – 2013 pleacă
cu o bursă erasmus la „univeristy of konstanz”,
germania. prin firea sa energică, ea participă în di-
verse proiecte de voluntariat precum organizarea
riuf-ului (romanian international university fair),
„let’s do it, romania” și cele organizate de „salvați
copiii”. din 2011 devine membru al unei asociații
de voluntariat numita aiesec, unde mai tărziu va
ajunge și director în tanzania.

ce este aiesec şi în ce constau activităţile
specifice?

AIESEC este cea mai mare organizație
internațională condusă de tineri. Fondată în 1948,
după cel de-Al Doilea Război Mondial, ea are ca scop
atingerea păcii și a împlinirii potențialului uman. Pre-
zentă acum în 126 de țări și teritorii, membrii
organizației tind să dezvolte calitați de lider în rândul
tinerilor până în 30 de ani, prin intermediul schimbu-
rilor internaționale. Participanții la aceste schimburi pot
alege să facă voluntariat sau să beneficieze de un in-
ternship plătit într-o companie dintr-o altă țară.

De asemenea, membrii AIESEC au șansa de face
parte din echipa de organizare a unor proiecte locale,
realizate cu ajutorul voluntarilor străini sau proiecte ce
își propun să trimită studenți români în afară pentru
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voluntariat sau un internship
plătit. Membrii își pot asftel
dezvolta aptitudini precum lu-
crul în echipă, un bun manage-
ment al timpului, vorbitul în
public, organizarea proprie,
aptitudini cerute din ce în ce
mai mult pe piața muncii.

care sunt momentele
cheie ale carierei tale de
până acum?

Pentru mine a fost
mereu (și este încă) o provo-
care să îmbin cele două pasiuni
ale mele: informatica și organi-
zarea de proiecte. Până acum,
am alternat între aceste două
sfere, dar sper ca pe viitor să
găsesc prilejul să le combin.

În ceea ce privește zona
de IT, am lucrat atât la
corporații din Iași, cât și în start-up-uri. Cât despre ma-
nagement-ul proiectelor, AIESEC mi-a oferit șansa să
experimentez această latură profesională atât în Iași,
cât și în Dar es Salaam, Tanzania. Am lucrat pentru pro-
iecte de educație nonformală pentru elevii de liceu (în
Iași), proiecte de egalitate a sexelor, protecția mediului
și îmbunătățire a educației, ultimul în parteneriat cu
Ministerul Educației din Tanzania.

Îmi doresc să acumulez în continuare experiență
în acest domeniu și să mă întorc în Iași unde îmi voi
deschide, în viitor, propria inițiativă.

ce provocări îţi oferă domeniul tău profesional?
Momentan, deoarece cele mai multe activități

pe care le fac presupun lucrul în echipă, majoritatea
provocărilor vin tocmai de aici! Într-o echipă de 7 oa-
meni, având 3 naționalități diferite, evident că apar
diferențe de mentalitate, de comunicare, uneori de
gusturi în mâncare. Din fericire, am învățat să vorbim
despre aceste diferențe și să le rezolvăm în mod calm:
ne-am început mandatul de 5 luni și acum am ajuns
să ne cunoaștem.

De asemenea, locuind într-o țară nouă, multe
provocări apar pentru mine în înțelegerea sistemelor
de aici. Am învățat despre politica Oficiului de Imigrare,
despre procesele de a obține un grant și despre acti-
vitatea UN în Tanzania. Îmi plac aceste ,,provocări”, de-
oarece am șansa să învăț lucruri noi, care îmi oferă o
perspectivă mai largă față ce știu de acasă.

de ce e important voluntariatul? tot mai
mulţi adolescenţi se implică în asemenea activităţi
şi în românia.

Pentru mine, voluntariatul a fost o constantă din
timpul liceului: Romanian International Youth Fair, Let’s
do it, Romania, Salvați Copiii au fost activitățile cele
mai importane în care m-am implicat ca voluntar. Pen-
tru mine, a fost o modalitate de a mă implica activ în
comunitate și de a ajuta orașul meu natal, precum și o
oportunitate de a-mi descoperi noi pasiuni.

Ambele lucruri le-am găsit și în AIESEC,
organizație în care am intrat în octombrie 2013, când
eram studentă. Ce am găsit în plus aici este mentalita-
tea diferită a oamenilor: AIESEC este o platformă unde
ai libertatea de a experimenta, de a implementa idei
proprii și de a  învăța de la persoane cu interese simi-
lare.

AIESEC în Iași este prezent de 23 de ani, iar elevii
de liceu se pot implica în activitățile organizației fie
participând la proiectul GROW – un proiect de dezvol-
tare personală prin educație informală, la care sesiunile
sunt susținute de voluntari internaționali, fie mergând
într-un schimb de voluntariat în altă țară (pentru cei
majori), fie, după ce devin studenți, fiind membri AIE-
SEC și ajutând la organizarea acestor proiecte.

te rugăm să ne povesteşti câteva dintre ex-
perienţele cele mai interesante în calitate de direc-
tor de proiecte naţionale ale aiesec în tanzania. 

Cum arată o zi tipică din viața mea: mă trezesc
la 7, ca să ajung la timp la o întâlnire cu un (potențial)
partener sau la un eveniment – Dar es Salaam este un
oraș cu peste 4 milioane de locuitori, așa că traficul
poate fi problematic chiar de la primele ore. Partenerul
poate fi un reprezentant al unui birou United Nations,
un manager al unui ONG (British Council, Read Inter-
national), un reprezentant al unui ziar sau radio sau
chiar o companie dispusă să aloce fonduri pentru pro-
iecte de voluntariat. Iar evenimentele sunt cu scopul
de a aduce împreună populația tânără din țară și a o
implica în luarea deciziilor. Exemple includ World Merit
Day sau UNESCO Youth Forum.

Eu fac parte din echipa națională AIESEC în Tan-
zania și lucrez la distanță cu o echipă de 5
Vicepreședinți, aflați în diverse orașe din țară. Aceștia
se ocupă de implementarea proiectelor la nivel local
și selectează voluntarii care vor participa la aceste pro-
iecte. Așa că țin legătura în mod constant cu ei, pentru
a mă asigura că standardele de calitate sunt îndepli-
nite. De asemenea, fac research pentru a găsi noi par-
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teneri și evenimente la care putem participa ca
organizație.

Am menționat anterior că fac parte din echipa
națională, alături de alți 6 voluntari. O dată pe săptă-
mână, ne întâlnim pentru a prezenta fiecare ce am
făcut în săptămâna precedentă și planurile pentru cea
curentă. Pentru că locuim în aceeași casă, deseori
gătim împreună.

Printre momentele cele mai interesante petre-
cute aici, aș include conferințele naționale AIESEC, la
care participă membrii din toate cele 5 filiale AIESEC
din țară. În iunie, imediat după ce am ajuns aici, am
participat pentru prima dată în afara României la o
conferință cu aproape 100 de delegați. A fost un sen-
timent de mulțumire, deoarece deși vorbeau altă
limbă, aveau alte obiceiuri și alte feluri de mâncare,
faptul că făceam parte din aceeași organizație
internațională ne unea și ne făcea să „vorbim aceeași
limbă”. 

În plus, experiența de a fi parte dintr-o echipă
de 7 voluntari internaționali, care lucrează și locuiesc
împreună, este una uimitoare și îmi dă zilnic ocazia să
mă bucur de momente dragi: fie că sărbătorim o zi de
naștere, absolvirea facultății, fie că mergem la un film
sau pur și simplu pregătim cina împreună. Știu cu
siguranță că o să îmi fie dor de perioada și de oamenii
cunoscuți aici.

cum te-ai adaptat la viaţa de acolo? ai avut
ocazia să descoperi aspecte deosebite de cultură şi
civilizaţie?

Desigur! Mai fusesem doar o dată în Africa, în
Maroc, în vacanță, dar realitatea din Africa Subsaha-
riană este cu totul diferită, așa că în fiecare zi descopăr
ceva nou!

Primul șoc a fost mâncarea: majoritatea felurilor
aici sunt prăjite – turte tradiționale numite chapati,
prăjituri numite mandazi (asemănătoare gogoșilor),
felul național chips mayai, ca o omletă cu cartofi prăjiți.

Ador faptul că poți să găsești o abundență de fructe,
cu un preț mult mai convenabil decât acasă: banane,
mango, jack fruit, semințe de baobab.

Tot diferite sunt și mijloacele de transport: de la
autobuze care opresc la cerere pentru a prelua pasa-
geri de pe stradă și care folosesc rute ocolitoare pentru
a evita traficul, la motociclete și bajaji (mici vehicule
motorizate pentru maximum 4 persoane), pentru care
trebuie să negociezi prețul cu șoferul și care, fiind mici,
se strecoară printre mașini și chiar pe sens interzis,
transportul în oraș e o aventură!

Nu în ultimul rând, ce mă impresionează este
atitudinea oamenilor: majoritatea lumii este relaxată,
prietenoasă și curioasă când vine vorba de străini. Con-
form zicalei “Hakuna matata” – “Fără griji”, rar vezi pe
cineva care se grăbește și este normal să te salute
necunoscuți pe stradă.

Per total, simt că m-am adaptat în Tanzania, iau
lecții de Swahili și am început să mă descurc și singură
prin oraș. Singura provocare este vremea: vara începe
în decembrie, iar de Crăciun sunt 30ºC!

cum se păstrează în amintirile tale anii de
liceu petrecuţi la colegiul naţional?

Întotdeauna îmi amintesc cu drag de anii
petrecuți la Colegiul Național. Îi prețuiesc în primul
rând pentru prieteniile de lungă durată pe care le-am
format atunci – prietena mea cea mai bună mi-a fost
colegă de bancă în liceu. Apoi, ce am învățat în liceu
mi-a fost de folos la facultate și mai târziu:
perseverența, curiozitatea spre noi domenii, abilitatea
de a studia eficient, precum și curajul de a spune lu-
crurilor pe față.

Sunt fericită oricând am ocazia să reiau legătura
cu cineva din liceu, fie printr-o vizită la școală, o întâl-
nire întâmplătoare sau un interviu!

Au consemnat cezar vasiliu, clasa a XI-a E,
amira sauciuc, clasa a IX-a A

foto: arhiva personală Cristiana Grigoriu
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calea succesului

ioana maria popa și bianca alexandra pe-
trescu, eleve  în  clasa a X-a b,  la colegiul național,
au obținut, de-a lungul anilor şcolari, rezultate re-
marcabile la diverse olimpiade și concursuri, repre-
zentând cu mândrie școala în care studiază.

Acestea  au izbutit doi ani la rând să se califice
în lotul lărgit al României pentru Olimpiada
Internațională de Științe pentru Juniori, incluzând dis-
ciplinele precum fizica, chimia și biologia. Anul acesta
ele au reuşit să intre în  componența lotului restrâns al
țării noastre la această competiție, în perioada 2 – 11
decembrie, în Bali, Indonezia, ca urmare a promovării
probelor de baraj.

Merită subliniat, totodată, că elevii colegiului nos-
tru au obținut două premii și o mențiune în cadrul fazei
naționale a Olimpiadei de Științe pentru Juniori (Ioana
Maria Popa fiind distinsă cu premiul I, iar Bianca Alexan-
dra Petrescu cu premiul al III-lea). De asemenea, toți cei
trei reprezentanți ai liceului s-au calificat în lotul lărgit.

Indiscutabil, apogeul acestor reușite îl reprezintă
obținerea, de curând, de către Ioana  și Bianca, a me-
daliilor de argint, în cadrul Olimpiadei Internaționale
de Științe pentru Juniori, rezultat deosebit de valoros
ce merită aprecierile tuturor.

Mulțumiri speciale merită pe deplin doamnele
profesoare Corina Gheorghiță la chimie, Ioana Boho-
tineanu la biologie și domnul profesor Jean Rotaru la
fizică. Aceleași aprecieri deosebite se cuvin doamnelor
profesoare Mărioara Lăcătușu la chimie, Adriana
Preotu la biologie și domnului profesor de fizică Andu
Emilian Ouatu.

Am adresat atât Ioanei, cât și Biancăi câteva în-
trebări de interes pentru cititorii revistei.

cum vă amintiți primele zile de școală la co-
legiul național iași și ce reprezintă pentru voi fap-
tul că studiați în această instituție?

ioana: Primele zile de gimnaziu sunt unele
dintre cele mai plăcute amintiri: sunt zilele când am
legat prietenii, când am cunoscut profesori extraor-
dinari care m-au ghidat de-a lungul anilor, și un
mediu plăcut, în care am reușit ulterior să îmi dezvolt
abilitățile. Nu îmi pot imagina zilele de școală în nicio
altă instituție, iar pentru mine Colegiul National este
o a doua casă, un loc unde mă simt în largul meu.

bianca: Cunoscând câte ceva despre istoria
colegiului, în primele zile de școală am fost copleșită
de personalitățile marcante care au studiat aici. Mă
simt privilegiată că sunt elevă a acestui liceu. 

foto: arhiva personală Ioana Popa
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când au apărut primele reușite la olimpia-
dele școlare, și în ce moment v-aţi dat seama că
puteți spera să obțineți rezultate la cel mai înalt
nivel?

bianca: Primele reușite au început să apară din
clasa a V-a, acestea fiind la nivel județean. Mai târziu
s-au conturat rezultatele la nivel național și
internațional, după mai mulți ani de muncă. Aș putea
spune că primul concurs care m-a convins că îmi do-
resc cu adevărat performanță a fost în clasa a VII-a. 

cum au fost primite și apreciate rezultatele
voastre?

ioana: Răspunsul la această întrebare este com-
plicat, prefer să îi las pe colegii și pe profesorii mei să
vorbească. Îmi place să cred că au fost primite cu
admirație și cu bucurie... Oricum, nu simt că am făcut
sacrificii majore pentru a învăța suplimentar, totul a
venit de la sine! Nu rezultatele reprezintă obiectivele
mele principale; pur și simplu învăț pentru mine!

bianca: Rezultatele au fost apreciate atât pe
plan școlar, cât și pe plan familial și social. Probabil cea
mai mare recompensă a fost constituită din sprijinul
oferit pentru a ne pregăti la maximum pentru viitoarele
concursuri.

cu ce impresii vă întoarceți de la olimpiada
internațională de ştiințe pentru  juniori, desfaşu-
rată în bali, indonezia?

bianca: Olimpiada Internațională de Științe
pentru Juniori a însemnat pentru mine o experiență
unică, complexă, în care s-a urmărit atât dezvoltarea
aptitudinilor științifice, cât și formarea unor legături
între elevi, profesori și organizatori. 

ioana: Pe lângă experiența concursului, care a
fost foarte diferită de olimpiadele pe care le cunoșteam,
am legat prietenii cu tineri de vârsta mea din alte țări și
am adunat amintiri de neuitat. Concursul a fost unul cu
caracter creativ, solicitând mai mult gândirea logică și

atenția la detalii decât cantitatea de informație anterior
dobândită. Copiii pe care i-am cunoscut erau cei mai
buni din țările lor și împărtășeam pasiuni comune. Apoi,
țara pe care am văzut-o mi-a relevat o istorie și o cultură
diferite de cele ale țărilor europene pe care le- am vizitat
până acum. Pot spune că am învățat câte ceva în fiecare
moment al celor zece zile petrecute în Bali.

pentru că vârsta adolescenței reprezintă de-
finirea voastră ca oameni și viitori profesioniști, dar
și o înlănțuire de trăiri și preocupări specific vârstei,
vă întreb cum arată viața voastră în afara școlii,
cum vă petreceți timpul liber?

ioana: Timpul liber încerc să mi-l petrec făcând
ceea ce îmi place. Pe lângă pregătirile pentru olim-
piade, pe care le fac cu plăcere, îmi place să ies în oraș
cu prietenele mele; formăm un grup deosebit, în care
mă simt cu adevărat bine! Deși, după toate acestea,
îmi rămâne puțin timp, simt nevoia să îmi lărgesc ori-
zontul citind o carte bună, vizionând un spectacol sau
un film care să mă ajute să-mi pun întrebări despre
lumea în care trăiesc.

bianca: Cu toate că participarea la olimpiade
presupune câteva sacrificii, olimpicii au parte și de timp
liber. Personal, prefer să îmi petrec timpul fie cu prie-
tenii sau familia, fie cu o carte și muzică. Îmi dedic o
mare parte din timp științei,  însă mă preocup și de
viața socială, cultura generală, sporturi, întrucât le con-
sider elemente esențiale care pot sprijini performanța.

în final, vă rog să adresați câteva gânduri
elevilor colegiului, ce doresc să pășească pe acest
drum minunat al succesului, presărat, însă, cu
multe obstacole și greutăți ce trebuie surmontate.

bianca: Un cuvânt-cheie pentru orice olimpic
este "organizarea". Atâ timp cât reușiți să vă organizați
timpul, împărțindu-l în intervale bine definite, fiecare
destinat activităților școlare și timpului liber,
performanța nu mai este atât de greu de obținut.

ioana: Când mă trezesc dimineața, mă întreb dacă
îmi place ceea ce urmează să fac. Atâta timp cât răspunsul
este "da", merg mai departe! Succesul este o consecință a
muncii depuse din pasiune și, tocmai pentru că e din pa-
siune, obstacolele pot fi depășite ușor. De asemenea, pen-
tru toți cei care vor să participe la olimpiade: nu vă întristați
dintr-un mic eșec. În final, tot ce ați acumulat vă va folosi
când vă așteptați cel mai puțin. Lucrați, fără presiune, la
ceea ce vă place. După părerea mea, aceasta e calea spre
succes, care vă aduce în mod natural și rezultate la con-
cursuri, dar și reușita în cariera pe care o veți îmbrățișa.

A consemnat 
andrei mircea lupuleasa, clasa a IX-a A
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andrei sandu, clasa a X-a C

IMC (International Mat-
hematics Competition) este
un concurs de matematică or-
ganizat anual, cu ţări partici-
pante predominant din Asia.
Scopul acestuia este de a dez-
volta gândirea matematică, şi

de a evidenţia aplicaţiile practice ale acestei materii. 
Concursul este structurat pe două stadii de di-

ficultate, Key Stage II şi Key Stage III, criteriul de dife-
renţiere fiind vârsta şi clasa. Concursul are două probe,
cea individuală şi cea pe echipe. 

În cadrul competiţiei individuale, fiecare elev
trebuie să rezolve 12 probleme cu răspuns tip grilă, şi
3 cu rezolvare completă, ȋn 2 ore. A doua probă pre-
supune împărţirea a 8 probleme celor 4 membri de
echipă, care ȋşi rezolvă exerciţiile individual, iar, spre fi-
nalul probei, membrii se reunesc pentru a rezolva ul-
timele 2 probleme, ȋmpărţite ȋn ultima jumătate de oră
din cele două alocate probei.

Ediţia 2016 a concursului a fost organizată ȋn
Chiang Mai, Thailanda, probele desfăşurându-se ȋn ca-
drul hotelului Phucome, ȋn sala de festivităţi a acestuia.
La această ediţie au participat echipe a peste 20 de ţări,
din care reamintim China, Taiwan, Sri Lanka, Olanda,
Africa de Sud şi România.

Delegaţia României, compusă din 2 echipe a
câte 4 elevi fiecare, a obţinut rezultate remarcabile,
atât la proba pe echipe, cât şi la cea individuală.

Premiile dobândite de elevii români la proba in-
dividuală sunt:

1. vlad tuchiluş (Colegiul “Costache Negruzzi”
Iaşi) - Medalie de Argint

2. popa ioana maria (Colegiul Naţional Iaşi) -
Medalie de Argint

3. blăjuţi ştefan (Colegiul Naţional Iaşi) - Me-
dalie de Bronz

4. rotaru veronica ioana (Colegiul Naţional
Iaşi) - Medalie de Bronz

5. băcălie roxana ioana (Colegiul Naţional Iaşi)
- Menţiune

6. dan ştefan (Colegiul Naţional Iaşi) - Men-
ţiune

7. sandu andrei (Colegiul Naţional Iaşi) - Men-
ţiune

În cadrul probei pe echipe, Popa Ioana Maria,
Dan Ştefan, Băcălie Roxana Ioana şi Căşuneanu Otilia,
membrii echipei România A, au dobândit premiul Se-
cond Runner Up.

Elevii români au fost pregătiţi de către lect. Dr.
Stoleriu Iulian (Facultatea de Matematică, Universitatea
,,Al. I. Cuza” Iaşi), şi de profesorii de matematică Popa
Gabriel, Zanoschi Gabriela, Zanoschi Adrian şi Paşa
Narcisa, atât ai Colegiului Naţional Iaşi, cât şi ai Cole-
giului “Costache Negruzzi” Iaşi.

Mai multe informaţii despre concurs pot fi gă-
site pe site-ul acestuia:

http://obecimso.net/imc_eng/

thailanDa 
în oglinzi paralele

de la lumea perfectă a numerelor
la explorarea unor spaţii exotice
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roxana băcălie, clasa a IX-a A

Am fost atrasă de matematică încă din clasele pri-
mare, considerând-o una dintre cele mai interesante ma-
terii. Cu timpul, înclinația mea spre acest domeniu s-a
transformat în pasiune. Am participat la nume-
roase competiții de matematică, cea mai re-
centă desfășurându-se vara trecută, în Thailanda, unde
am reprezentat România împreună cu alți șapte elevi și
am obținut mențiune la proba individuală și Second
Runner Up la cea pe echipe. Pentru această competiție,
am fost pregătită de către doamna profesoară Vâlcu
Cristina și de domnul profesor Stoleriu Iulian.

Experiența călătoriei și a competiției, care s-a do-
vedit a fi una dintre cele mai frumoase ale vieții mele, a
început la aeroport. În dimineața plecării, eram încărcată
de emoții, care se datorau atât apropierii din ce în ce mai
rapide a concursului, cât și distanțării de casă și îndrep-
tării către un spațiu nou si diferit.

Oboseala acumulată în drumul lung, cu escale la
București, Dubai și Bangkok, dar și nerăbdarea de a
ajunge cât mai repede în Chiang Mai, orașul desfășurării
concursului, au sporit entuziasmul pe care l-am simțit
când am fost întâmpinați în aeroport de către organiza-
torii competiției. Încă din primele clipe, am remarcat fap-
tul că locuitorii Thailandei sunt foarte primitori, zâmbitori
și politicoși, străduindu-se să ne facă șederea cât mai
plăcută. Munca pe care au depus-o persoanele implicate
în organizare s-a reflectat în toate activitățile desfășurate,
acestea fiind numeroase și diverse. Am învățat să pictăm
vase și să confecționăm brățări de la locuitori cu vârste
fragede, în ciuda barierelor care au stat în calea comu-
nicării. De asemenea, a fost organizată o noapte cultu-
rală, în care am prezentat un moment artistic, am făcut
schimb de suveniruri cu participanții din alte țări, legând
noi prietenii și am revăzut concurenții pe care i-am cu-
noscut cu un an în urmă, la ediția organizată în China.

Printre obiectivele turistice vizitate, se enumeră
Grădina Zoologică a orașului, Royal Rajapruek Park și
Lanna Wisdoms School, unde am deprins cunoștințe de
lucru manual. Mergând în aceste locuri, am descoperit

că Thailanda este o țară de o frumusețe unică, având o
vegetație bogată și o vreme însorită, ce creează o at-
mosferă exotică.

Deși vizitarea atâtor locuri deosebite m-a bucurat
enorm, niciun sentiment nu se poate compara cu entu-
ziasmul resimțit în momentul aflării rezultatelor și al ur-
cării pe scenă cu steagul României în mână, în aplauzele
unei săli întregi și cu mândria reprezentării țării la o
competiție  internațională de un asemenea prestigiu.

După premiere, concursul era oficial încheiat, însă
noi ne-am continuat șederea în Thailanda, într-un tur
desfășurat pe parcursul a patru zile. În acest timp, am luat
contact cu elementele culturale și istorice ale ținutului
asiatic. Plimbându-ne prin jungla luxuriantă, am admirat
peisaje impresionante, trăind experienţe unice, care mi-
au extins orizonturile și mi-au modificat perspectiva asu-
pra lumii. Am cunoscut viața locală a unor triburi ce
trăiesc în satele de munte, am luat masa alături de elevii
și profesorii unei școli cu predare în limba chineză, și am
gustat diferite tipuri de ceai într-una dintre cele mai re-
numite plantații thailandeze.

Am vizitat numeroase monumente istorice și
temple care se evidențiază prin arhitectura lor deosebită,
dintre care cel mai mult mi-au atras atenția templul Doi
Suthep, situat pe un deal ce oferă o panoramă superbă
asupra orașului Chiang Mai și Templul Alb, simbolizând
puritatea lui Buddha. De asemenea, am făcut o plimbare
cu barca pe fluviul Mekong la Triunghiul de Aur, loc în
care granița Thailandei se întâlnește cu cele ale Myan-
marului și Laosului.

După acest timp petrecut în Thailanda, o pot des-
crie ca  o țară a contrastelor, cunoscută pentru
moștenirea sa culturală. Este un spațiu încărcat de spiri-
tualitate, având locuitori mereu zâmbitori, ce prețuiesc
natura, trăind în comuniune cu aceasta și care au o
credință profundă, ce se reflectă în numeroasele temple
închinate lui Buddha. M-am simțit nespus de bine în
acest ținut asiatic, deoarece arta, arhitectura și natura
Thailandei creează împreună o destinație turistică de vis
și un spațiu de relaxare ideal.

iMpresii Despre thailanDa
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sandu andrei, clasa a X-a C    

Cea mai interesantă
parte a şederii ȋn Thailanda
mi s-a părut excursia de 6
zile ȋn regiunile Chiang-Mai
şi Chiang-Rai. Am vizitat di-
verse temple budiste, ele-
mente centrale ȋn cultura
thailandeză; Triunghiul de
Aur, o regiune foarte im-
portantă din punct de ve-
dere economic, situată la
graniţa dintre Myanmar,
Laos şi Thailanda; diferite
aşezări ale triburilor din de-
alurile Chiang-Rai-ului; şi
am avut ocazia să vedem
diferite specii de plante,
unice ȋn lume. Această ex-
cursie m-a impresionat
profund, ȋntrucât mi-am
extins orizontul de cunoaş-
tere din punct de vedere cultural.

Astfel, participarea la concursul TIMC reprezintă
atât un motiv de mândrie pentru mine, căci mi-am re-
prezentat ţara şi am reuşit să câştig ceva, precum şi un
motiv de bucurie, deoarece am putut să cunosc lucruri
pe care nu le-aş fi aflat niciodată, cunoaşterea fiind,
pentru mine, cel mai important lucru ȋn viaţă.

O zonă ȋncărcată de spiritualitate, cultură speci-
fică Asiei de Sud-Est şi numeroase specii de plante şi
animale unice ȋn lume, vizita acestei regiuni reprezintă
o mare experienţă pentru mine. Vă voi prezenta, pe
scurt, ce m-a impresionat şi mi-a plăcut ȋn acea pe-
rioadă.

Evenimentul principal s-a ţinut pe parcursul a 6
zile petrecute ȋn oraşul Chiang-Mai, la hotelul Phu-

come. Probele de la concurs, deşi având probleme di-
ficile, s-au dovedit a fiind interesante, iar proba pe
echipe mi-a dovedit importanţa cooperării ȋntre colegi.
În plus, s-a organizat o “Noapte Culturală”, unde fie-
care delegaţie a prezentat câte un element folcloric
specific ţării lor. Mi s-a părut interesant să observ dan-
surile specifice Kazakhstan-ului sau cântecele chine-
zeşti. Am avut ocazia şi să vizităm monumentele şi
atracţiile culturale ale Chiang-Mai-ului, precum Monu-
mentul celor Trei Regi, Parcul Regal Rajapruek şi şcoala
de manufacturi tradiţionale Lanna.

În luna august a anului 2016, am avut onoarea
de a-mi reprezenta ţara la o nouă ediţie a concursului
internaţional de matematică IMC, organizată ȋn Thai-
landa, provincia Chiang-Mai. 
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Despre experienţa Din
thailanDa

otilia cășuneanu, clasa a VIII-a C

Mathematics is the future of mankind – acesta
este sloganul sub care s-a desfășurat în acest an Inter-
national Mathematics Competition în Chiang Mai,
Thailanda. Poate pentru unii numele acestei țări suge-
rează plaje însorite și vacanțe exotice; pentru mine,
Thailanda a însemnat a doua șansă de a-mi reprezenta
școala și țara la o competiție de prestigiu internațional
și de a socializa cu reprezentanții celorlalte state. Într-
o oarecare măsură, știam la ce să mă aștept referitor
la drumul lung, particularitățile culturale, arta culinară...
au existat însă și elemente originale: pentru prima dată
la 8000 de kilometri
de casă, fără părinți;
întâmpinarea emoțio-
nantă a gazdelor, or-
ganizarea impecabilă
a concursului. Primirea
a fost festivă, întreg
hotelul răsunând de
ritmurile specific thai-
landeze, cântate spe-
cial pentru lotul
României.

Unul dintre as-
pectele deosebite ale
acestui concurs este
faptul că nu se axează
numai pe ideea de
competiție și de pro-
vocare a inteligenței,
ci reprezintă ocazia de
a cunoaște membrii
celorlalte loturi, și in-
direct, locurile de
unde aceștia provin. În
prima zi, fiecare țară a

avut un stand de reprezentare, prin intermediul căruia
s-au promovat țările de origine și s-au legat relații de
prietenie. Acestea s-au sudat la „Noaptea Culturală”,
unde am făcut schimb de suveniruri cu noii noștri
amici, dar și cu cei vechi, cunoscuți în edițiile ante-
rioare. Apogeul emoțiilor a fost reprezentat însă de
momentul în care am fost port-drapel la parada din
cadrul ceremoniei de deschidere.

Competiția a conținut două probe: cea indivi-
duală si cea pe echipe, reprezentanții României califi-
cându-se ca de fiecare dată pe locuri fruntașe.
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Subiectele au fost o provocare,
recunoașterea acestui fapt
fiind și invitația pe care am pri-
mit-o în luna octombrie de la
Facultatea de Matematică, în
cadrul zilelor Universității Ale-
xandru Ioan Cuza, de a pre-
zenta structura subiectelor și
metodele de rezolvare.

Concursul s-a încheiat
cu promisiunea revederii la ur-
mătoarea ediție care va avea
loc în India, după care am ple-
cat într-o excursie de trei zile în
nordul Thailandei.

Peisajele și vegetația
erau diferite de tot ceea ce vă-
zusem până atunci, crestele
montane fiind acoperite de
palmieri și vegetație exotică.
Peștera Chiang Dao, periplu
prin jungla tropicală, scurta vi-
zită în statul Laos, au comple-
tat orizontul meu de cunoaștere, lăsând amprente de
neuitat în sufletul meu.

Alte obiective turistice deosebite pe care le-am
vizitat au fost  templele Doi Suthep și ChediKaew, care
au permis contactul cu tradițiile autentice; reședința
de vară a Reginei-mamă unde am putut remarca
măreția familiei regale, pe care poporul o idolatrizează
și Baan Dam (Casa Neagră), monument care reinter-
pretează arhitectura clasică thailandeză, îmbogățind-
o cu unele elemente gotice. Însă dintre toate cele
vizitate, cel mai mult m-a impresionat templul Wa-
tRong (cunoscut și ca Templul Alb). Fiind considerat
perla părții de nord a Thailandei, acesta expune un
complex de clădiri din lemn de un alb imaculat, împo-
dobit cu motive tradiționale, simbolizând comuniunea
omului cu zeitatea Buddha.

Printre multe zâmbete și ochi măriți de uimire,
s-au ivit și câteva lacrimi: am participat la o masă or-
ganizată de o şcoală dint-un sătuc, un mediu defavo-
rizat, mâncarea fiind gătită chiar de copii, care trăiesc
în pauperitate. Impresionant a fost faptul că erau dor-
nici să împartă din puținul lor cu noi, să comunice, deși
nu stăpâneam o limba comună.

Mă simt norocoasă că am trăit o astfel de
experiență alături de mentori speciali și de prieteni
adevărați. Muțumesc pentru această șansă doamnei
profesoare Valerica Bența, doamnei directoare Cristina
Vâlcu, doamnei profesoare Gabriela Zanoschi, domnu-
lui profesor Gabriel Popa și domnului profesor Iulian
Stoleriu pentru încrederea acordată, efortul depus,
pentru pregătirea noastră și pentru grija părintească
manifestată pe durata șederii în Thailanda!
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De la ştiinţele exacte la
universul uManist

andrada strugaru, clasa a IX-a A 

Să zicem că e seară, și deși te-ai uitat de zece
ori înainte pe Mersul Trenurilor, tot nu ești sigură că
într-adevăr se întâmplă. Ești în gară. Aerul era sufocant,
era cald, era aprilie. Mă uitam când la oamenii care in-
trau și ieșeau din sala luminată (luminată într-un mod
foarte neobișnuit, care te face să te gândești unde vei
fii mâine), când la cer. Se vedea luna. M-am gândit câ-
teva momente cum de ajunsesem acolo, și ce urma să
se întâmple. Cu două luni în urmă, nu aș fi recunoscut
pe nimeni din cei din jurul meu.

Încă din clasa a șasea, când am participat la
prima mea etapă națională a unei olimpiade (atunci
fusese fizica) am fost convinsă că este una dintre cele
mai frumoase experiențe pe care le  poate implica un
concurs. Deși am trăit mult timp în clasele mici cu im-
presia că totul se rezumă la științele exacte, am des-
coperit astfel, treptat, că frumosul acela și satisfacția
de după un concurs, inspirația și măiestria aceea spe-
cifică, se pot găsi pretutindeni. Trebuie să recunosc că
aceasta conștientizare a reprezentat un pas destul de
mare în evoluția gândirii și percepției mele. Și așa m-
am trezit pregătindu-mă pentru o materie cu totul
nouă, latina, care nu semăna cu nimic de până atunci.
Pregătirea în sine a fost o plăcere (atât pentru etapa
județeană, cât și pentru cea națională), pur și simplu
atunci am simțit că tot ceea ce trebuia să știu se lega,
se contopea într-un mod armonios.

În general timpul trece extrem de repede. Mai
ales în perioada școlii, abia dacă aveam timp să clipesc,
căci momentele treceau fulgerător, desigur, era și clasa
a opta și implicit se adunau simulările, variantele și
toate celelalte. Oricum, ideea era că timpul a trecut pe
nesimțite și s-au terminat și primul semestru și primele
simulări, și totodată și olimpiada județeană. Cel mai
probabil stelele se aliniaseră bine pentru mine atunci,
deoarece deși am fost puțini participanți, competiția a

fost strânsă și, totuși, am trecut mai departe. Imediat
după,  a urmat o perioadă în care, printre matematică
și română, scopul principal era locul din bibliotecă ală-
turi de cărțile de latină (nu cred că mai fusesem așa în-
cântată în fața altor culegeri de exerciții până atunci).
La început, era destul de monoton și multă liniște, apoi
însă am început să-i cunosc pe viitorii mei colegi de
concurs și prieteni. ,,Pitești 2016”. Structura asta avea
o rezonanță greu de explicat pentru noi, întrunind atât
emoție,  cât și nerăbdare.

Să zicem că e seară, și deși m-am uitat de zece
ori înainte pe Mersul Trenurilor, tot nu sunt sigură că
într-adevăr se întâmplă. Sunt în gară. Mă urc într-un
tren. Știu unde vreau să merg. Sau, cel puțin așa cre-
deam. Știam că vreau să ajung la Pitești, sau la un re-
zultat? Am adormit greu în seara aceea și, având în
vedere că mergeam la olimpiada de latină, mi-am per-
mis să mă gândesc mult la toate metaforele drumului,
și,astfel, până dimineață alungasem orice urmă de
emoție, și eram mai sigură pe mine decât fusesem
vreodată până atunci în viața mea. Făceam ceva diferit.
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Și nu aveam de gând să fie ceva insignifiant. Îmi amin-
tesc vag târâitul bagajelor de pe un peron pe altul, iar
apoi până la microbuzul care ne-a dus la hotel. Prima
zi am petrecut-o,  plimbându-mă prin împrejurimi, ca
și cum nici nu aș fi știut de olimpiadă sau de concurs.
Am ajuns acolo printre primii, și abia mai târziu urma
să cunoaștem agonia așteptării unicului lift într-un
hotel care găzduia câteva sute de persoane. Pe aceasta
am descoperit-o în ziua concursului. Mă așteptam să
fiu extrem de emoționată, dar, ca să fiu sinceră, eram
mai degrabă nerăbdătoare. Abia așteptam să primesc
subiectul și să mă apuc de tradus. Constatasem deja,
până atunci, că totul îmi părea atât de liniștit și orga-
nizat când venea vorba de latină. Era pur și simplu o
plăcere să lucrez. Nici nu mi-am dat seama
când au trecut cele trei ore, după care ne-am
lăsat plimbați în cea mai ploioasă zi din acea
săptămână prin jurul orașului. S-a înserat, am
ieșit din nou în centrul Piteștiului, iar noaptea
deja așteptam rezultatele.

În dimineața următoare activitatea
principală a fost să ne rugăm (din nou) de lift.
Dar nu a fost în zadar, pentru că m-a condus
în fața unui tabel de rezultate care m-a sur-
prins în cel mai neașteptat mod. Mi-am văzut
numele și cele 100 de puncte și m-am întors
să verific de şase-şapte ori. Nu îmi venea să
cred. În fine, a urmat premierea unde toate
emoțiile pe care nu le simțisem până atunci
și-au zis cuvântul, când, atunci când m-au
chemat pe scenă alături de doamna profe-
soară Ana-Maria Belcescu, abia mă mai
țineam pe picioare. Eram convinsă că
reușisem să fac ceva măreț.

Olimpiada de latină (sau pentru mai multă rigu-
rozitate participarea la Olimpiada Națională de Limbi
Clasice) mi-a lăsat foarte multe amintiri şi un parfum
plăcut, dulce, diferit. Am cunoscut oameni foarte
frumoși și am descoperit o latură a ființei mele de care
nu eram sigură până atunci, dobândind o cu totul altă
perspectivă asupra modului în care făceam lucrurile, în
care făceam școală, în care învățam până atunci. Indi-
ferent de ceea ce zic alții, sau de ce e considerat a fi
relevant sau nu, atâta timp cât facem ceea ce ne place,
vom putea excela și ajunge la rezultate neașteptate.
Pentru mine acest lucru a însemnat să mă redescopăr,
de data aceasta dintr-o perspectiva opusă științelor
exacte. foto: arhiva personală Andrada Strugaru
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erasMus+: learn to enterprise.
improving entrepreneurial and

linguistic competences through
non-formal education

rareș anton, teodora murguleț, clasa a XII-a D

Aprobat în 2014, proiectul redactat de doamna
profesoară Antoaneta Luchian, a luat rapid amploare
pentru ca numai după doi ani, totul să ia sfârșit.
Finanțat cu fonduri europene,  proiectul a propus dez-
voltarea capacităților antreprenoriale cu ajutorul
activităților informale.

Totul a început în septembrie, anul școlar 2014-
2015, prin afișarea anunțului cu informațiile privitoare
înscrierii într-un proiect european. După alcătuirea
unui dosar și a susținerii unui test de engleză, s-a afișat
lista cu cei 64 de participanți ai proiectului, la acel mo-
ment necunoscându-se prea multe detalii despre el.

Într-un interviu, coordonatoarea proiectului, la
întrebarea „Ce v-a determinat să gândiţi acest pro-
iect?” a răspuns: „Totul a venit din dorința de a depăși
niște limite personale. Nu mai scrisesem niciodată un
proiect european și am vrut și eu să văd cum e.”

Acest proiect a presupus, pe lângă activitățile
sub formă de mici proiecte antreprenoriale, plecări de
câte o săptămână în fiecare din școlile partenere. Cu
ocazia acelor întâlniri se prezentau rezultatele
activităților realizate în prealabil și se făceau wor-
kshop-uri pentru tema următoare.

Fiind printre singurii profesori care, întâmplător,
după cum a mărturisit, a ajuns să meargă în fiecare
mobilitate, dumneaei a remarcat două aspecte funda-
mental diferite în celelalte sisteme de învățământ. 

„Diferențele apar la nivelul atmosferei din
școală. Avem pe de o parte relația elev-profesor și pe
de altă parte relația instituție-organe de aplicare. În
Italia, relația dintre elevi și profesori este lejeră, în sen-
sul că pe profesor nu îl interesează viața personală a

elevului. El este strict un obiect de lucru, un număr pe
hârtie. În Portugalia pe de altă parte, mi-a plăcut
instituția, comunitatea pe care o propune școala, un
loc unde nevoile elevilor sunt luate în considerare. Pe
parcursul a doi ani, portughezii au sesizat nevoia de a
dezvolta competențele digitale aplicate ale elevilor și
au propus un curs foto-video la nivel de școală. În Ir-
landa, sesizabil este respectul reciproc. Nu este neapă-
rat o relație strânsă, dar profesorul ocrotește elevul în
ceea ce privește dezvoltarea profesională și morală:
cum deschizi ușa, cum închizi ușa, cum ceri voie, cum
te adresezi. Profesorul nu este cu nimic dator elevului,
dar în momentul în care elevul solicită ajutorul profe-
sorului, acesta îi oferă tot ce-i stă în putință. Este un
sistem foarte bun pentru dezvoltarea ca om în socie-
tate. Nu în cele din urmă, în Polonia, fiindcă școala era
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privată, ei împrumutau din rigoarea americană, ei și
așa fiind destul de stricți. Totuși se bucurau de lejeri-
tatea curriculumului, putând să-și aleagă foarte ușor
materiile, acordându-le o seriozitate maximă și bene-
ficiind de o evaluare foarte precisă. Elevul este
conștient că nivelul lui este arătat de notă și își poate
autoevalua foarte bine competențele. În ceea ce
privește relația instituție-organ de aplicare, în interiorul
școlii, profesorii sunt avantajați de ușurința de a mo-
difica curriculumul fără birocrația necesară aici, în Ro-
mânia, având un grad mai mare de flexibilitate.”

„Prima mobilitate este prima mobilitate. Ești co-
ordonator, trebuie să trasezi niște idei. Prima mobili-
tate nu e în România, este în Portugalia. Trebuie să te
bazezi foarte mult pe partenerul tău. Am avut noroc
să avem un coleg foarte fain. În a doua mobilitate m-
am trezit cu niște activități care nu erau acoperite, deși
erau trecute în proiect. A trebuit să le fac eu în mo-
mentul acela, niște Icebreaking Games pe care nu le-
am gândit, le-am născocit pe moment și le-am pus în
aplicare în secunda doi. În Irlanda nu trebuia să merg
eu, iar acest lucru l-am aflat foarte târziu, deci fiecare
mobilitate a avut aspecte negative, dar și altele pozi-
tive.”

Ultima mobilitate a proiectului Erasmus+ s-a
desfășurat în România în perioada 11-16 aprilie 2016,
săptămână în care activitățile au fost mai mult gândite
pentru distracția elevilor. Pregătirile pentru această ul-
timă mobilitate au început încă din luna februarie, ele-
vii și profesorii români consultându-se, încercând să
găsească cele mai bune idei.

Totul a început prin formarea a opt echipe, al-
cătuite din câte un elev italian, un irlandez, unul por-
tughez, polonezi și doi români, în vederea construirii
unui proiect la final ce avea în prim-plan părerea fie-
cărei echipe despre săptămâna petrecută. De aseme-
nea, profesorii s-au ocupat de confecționarea unor
ecusoane pentru a ne cunoaște mai bine între noi.

Prima zi cred că a fost cea mai tensionată dintre
toate, deoarece încă nu ne știam nici cu străinii, dar

nici cu românii atât de
bine și au existat la înce-
putul zilei câteva jocuri
de cunoaștere, urmând
un tur al orașului, elevii
fiind ghizi, și am vizitat
cele mai reprezentative
locuri din Iași. Prima zi a
fost mai mult de acomo-
dare, de cunoaștere, lă-
sând străinii să ne
descopere orașul.

A doua zi a înce-
put cu prezentarea
activităților organizate în
fiecare țară cu scopul de
a strânge fonduri pentru
diferite cauze și fiecare
ţară și-a explicat activita-
tea. A urmat apoi prima
excursie desfășurată la
Miclăușeni, unde am vizi-
tat Castelul Sturdza și

Mănăstirea de la Miclăușeni. Am observat construcția
gotică și elementele bine păstrate din interior, dar și
farmecul pe care îl oferă cadrul natural, castelul fiind
înconjurat de verdeață și pădure. La mănăstire am
putut vedea ouăle de struț încondeiate, țesături, bro-
derii și un atelier de icoane pictate. A doua zi s-a ter-
minat cu întoarcerea la Iași și cu o ieșire la film.

Cea de-a treia zi ne-a adus mai aproape de
tradițiile și obiceiurile românești, mergând în vizită în
Vama la Muzeul Oului, și mai apoi în Gura Humorului
la Muzeul obiceiurilor populare din Bucovina. La Vama
am aflat că există peste 7000 de ouă, atât din Bucovina,
cât și din alte părți ale lumii, iar elevii străini au fost
fascinați de modul în care erau lucrate și de diversita-
tea lor. Muzeul din Gura Humorului ne-a oferit o im-
agine asupra universului satului bucovinean din secolul
al XIX-lea, fiind expuse diferite momente ale anului și
modul tradițional în care aceastea sunt sărbătorite în
țara noastră.

A patra zi nu ne-a oferit o vreme atât de priel-
nică și am avut parte de un workshop de teatru și un
joc cu păpuși oferit de două studente de la Facultatea
de Arte, ca mai apoi să ne îndreptăm spre laboratoa-
rele de informatică, unde am început să ne încropim
prezentările de final.

Ultima zi a început prin prezentarea proiectelor
făcute de fiecare echipă desemnată, exprimarea opi-
niei generale despre mobilitatea din România, și s-a
încheiat cu o petrecere la Hotel Majestic unde toată
lumea s-a simțit bine, am dansat pe muzică româ-
nească tradițională, și am încheiat această saptămână
cu voie bună și cu prietenii formate atât între elevii
străini, dar și mai strânse între cei români.

Într-un scurt interviu cu unul dintre coordona-
torii proiectului din Portugalia, Paulo Artunes, am aflat
că el este foarte mulțumit de mobilitatea din România
și că s-ar întoarce oricând în această parte a Europei.
Fiind profesor de geografie, el a fost foarte interesat
de descoperirea unei noi părţi de lume. ,,Cred că cel
mai valoros lucru pe care l-am învățat în acest proiect
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au fost workshop-urile propuse și activitățile locale
extrașcolare (similare conceptului de schimb de
experiență). Iubesc România, în special zona Moldovei,
Iașul, și sunt fericit că am o nouă perspectivă asupra
culturii române, în cel mai larg sens”.

Pentru o viziune cât mai completă, am cerut și
părerile celor care au venit în România. 

Marcel Król spune că: ,,Nu este nicio diferență
între România și Polonia; mâncarea și cultura noastră
sunt incredibil de similare, și m-aș reîntoarce să merg
la marea voastră și să vizitez capitala, pentru că dacă
Iașul a fost atât de frumos, de ce nu ar fi și celelalte lo-
curi la fel. Cât despre gazda care m-a primit pot spune
numai lucruri de bine și ca drept dovadă, vara aceasta
el a venit la mine în Polonia.”

Amy Hagan mi-a mărturisit că excursia Eras-
mus+ România a fost foarte frumoasă și i-a oferit o
nouă perspectivă asupra culturii și istoriei României,
ceea ce i s-a părut foarte interesant, și nu s-a așteptat
să-și facă așa de mulți prieteni și să se reîntâlnească cu
prietenii din celelalte mobilități, și ar vrea să se întoarcă
în România pentru a avea timp să vadă mai multe
obiective turistice și să descopere țara mai bine.

Paolo Ruggirello a menţionat: A fost o
experiență minunată, care a însemnat foarte mult pen-
tru mine în timpul șederii în Iași, iar activitățile
desfășurate la Colegiul Național au reușit să-mi dez-
volte mai bine abilitățile financiare. A fost o experiență
pe care nu o voi uita, pentru că am fost foarte impre-
sionat de prietenia și ospitalitatea cu care partenerii
români ne-au primit acolo.

Dominika Janiszewska: ,,Erasmus + și alte proiecte
similare înseamnă foarte mult pentru mine deoarece re-
prezintă o oportunitate de a cunoaște oameni noi, de a
învăța despre culturi noi și de a experimenta lucruri pe
care nu le-aș face de una singură. Nu m-am așteptat să
găsesc așa de multe lucruri interesante în România și nu
am avut de unde să știu că mă voi îndrăgosti de arhitec-
tura orașului vostru.”

Ultima etapă a proiectului a constat într-o întâl-
nire în România a tuturor coordonatorilor din fiecare
țară, și punerea cap la cap a tuturor rezultatelor ce au
fost cuprinse într-o carte ce vizează atât scopul pro-
iectului cât și mijloacele prin care activitățile au fost
realizate. 

Credeți că proiectul și-a atins scopul? 
„În mare parte, da. Bine, eu sunt perfecționistă!

Eu pot să mai găsesc multe chestii care trebuiau refă-
cute, nu neapărat din partea copiilor, pentru că ei au
făcut ce le-am zis noi, poate doar din partea mea.
Acum și în raport final era o întrebare: „Dacă ar fi să o
iei de la capăt, ce ai schimba?”. Întrebarea aceasta mi
se pare foarte bună pentru că nu aș schimba total
relația mea cu elevii, având în vedere că ei trebuie să
greșească pentru a învăța. Un proiect nu trebuie să fie
perfect, o activitate de proiect nu trebuie să iasă per-
fect, o faci așa cum este și pe măsură ce înaintezi,
înveți. În calitate de coordonator, în momentul de față
cred că aș face lucrurile mult mai bine, mult mai orga-
nizate.” 

Care credeți că a fost impactul proiectului asu-
pra elevilor din România?

„Nu cred că impactul proiectului asupra elevilor
din România a fost ca acela asupra elevilor din Portu-
galia, pentru că nivelul elevilor din România este foarte
bun. Suntem foarte buni vorbitori de limbă engleză,
iar în momentul în care cel din fața lor nu știe engleză,
se apelează la franceză, germană, găsim mereu o mo-
dalitate de a ne înțelege. Calitatea elevului român este
net superioară, doar cei din Irlanda sunt poate la nive-
lul nostru, în privința  cunoștințelor, nu vorbim despre
competențe de viață. Cred că un alt proiect în care co-
pilul din Colegiul Național să fie pus într-o situație în
care nu este cel mai bun dintre toți ar avea un impact
mai mare asupra lui. Mă refer aici la proiectele concen-
trate pe zona de debate. O zonă în care România încă
nu este foarte bine dezvoltată și în care școlile din An-
glia, Germania, Irlanda, chiar ne pot învăța ceva.”

foto: facebook.com
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alina crăciun-Ștefăniu, profesor de limba engleză la Colegiul Naţional

proiectul ars traducendi, ca parte a simpo-
zionului internaţional literatura şi celelalte arte,
răspunde unei propensiuni spre interculturalitate
şi multilingvism ce caracterizează contextul euro-
pean şi mondial actual. prin intermediul traduceri-
lor, identităṭi culturale distincte şi diverse au şansa
de a se descoperi, de a se apropia ṣi îmbogăṭi reci-
proc. reevaluarea valenṭelor traducerii în învăţarea
limbilor străine apare, aşadar, ca o consecinţă fi-
rească a deschiderii societăţilor contemporane. 

Fiecare dintre cele trei secṭiuni ale concursului
Ars Traducendi – traducere de text literar din limba ro-
mână într-o limbă străină (engleză, germană, franceză
sau spaniolă), atelier de retroversiune şi expresii idio-
matice ilustrate – a fost concepută pe baza analizei
unor studii de metodică ce susṭin includerea traducerii
în procesul de învăţare a limbilor moderne. Astfel,  cer-
cetări recente de lingvistică aplicată propun revizuirea
rolului traducerii, adeseori negat sau ignorat în lucră-
rile teoretice care au influenţat metodele de predare
utilizate preponderent pe parcursul secolului prece-
dent. De exemplu, în literatura de specialitate din spa-
ţiul anglo-saxon, atât metoda directă, cât şi cea
audio-linguală, excludeau traducerea din activităţile de
învăţare. Ulterior, abordarea comunicativă („Commu-
nicative Language Teaching”) recomanda evitarea in-
fluenţei limbii materne, presupunând că ar putea
afecta fluenṭa ṣi corectitudinea exprimării în limba stră-
ină studiată. 

În prezent, însă, un număr tot mai mare de cer-
cetători, precum A. Duff, R. Oxford, R. T. Bell, P. New-
mark, K. Husain, C. Titford, C. Perkins, A.U. Chamot,
aduc argumente în favoarea traducerii, văzută ca o
strategie cognitivă de învăţare prin care „se utilizează
limba maternă ca bază pentru înţelegerea şi/ sau pro-
ducerea mesajelor în limba străină”.  În mod similar, C.

Perkins susţine că o abordare comparativă a limbii ma-
terne şi a celei străine, prin intermediul traducerii, im-
plică o înţelegere mai profundă a similitudinilor şi
diferenţelor , la nivel sintactic, semantic şi stilistic, între
două limbi, ceea ce conduce , în cele din urmă, la creş-
terea competenţei în utilizarea limbii străine. [2] 

ars traDucenDi
invitaţie la interpretare, comunicare

şi exprimare a creativităţii
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opṭiunea pentru traducerea unui text literar,
în cadrul primei probe a concursului ars tradu-
cendi, are ca fundament teoretic studiile care
evidenṭiază capacitatea acestei activităṭi de a po-
tenţa expresivitatea şi varietatea exprimării, prin
accesul la un material lingvistic autentic şi variat,
ce aduce elevul în contact cu o gamă largă de stiluri
şi registre ale limbii. Textul de ficṭiune, o resursă in-
suficient exploatată de actualul curriculum, ilustrează
posibilităţile expresive ale unei limbi, traducerea lui im-
plicând o analiză profundă a sensului, ce transcede ni-
velul cuvintelor, expresiilor, propoziţiilor sau chiar al
unor fraze întregi.

Prin atelierul de retroversiune – a doua probă a
concursului Ars Traducendi – ne-am propus aplicarea
conceptului de ,,traducere comunicativă”, definit de A.
Duff , în lucrarea „Translation”, ca o activitate com-
plexă, care dezvoltă trei abilităţi esenţiale în procesul
de învăţare a limbilor străine : acurateţea, flexibilitatea
şi claritatea. Astfel, traducerea comunicativă ,,formează
abilitatea de a exprima ideea textului tradus folosind
cele mai potrivite cuvinte (acurateţea), de a cerceta,
compara cuvintele alese, fiind flexibil în acest demers
(flexibilitatea) şi de a obţine, în final, un produs care
transmite clar sensul (claritatea). Concurenţii au lucrat
în grupe mici (doi-trei elevi), întrucât activităţile de tra-
ducere comunicativă sunt, prin excelenţă, destinate
muncii pe echipe, care oferă oportunitatea discutării
soluţiilor propuse. Caracterul comunicativ derivă din
compararea, negocierea, argumentarea şi inter-eva-
luarea variantelor pentru care optează fiecare membru
al grupului. Procesul în sine stimulează gândirea spe-
culativă, fiind un valoros exerciţiu cognitiv de rezolvare
de probleme ce poate fi utilizat cu success în orele de
limbi străine. 

Dacă primele două secţiuni ale concursului Ars
Traducendi pun în valoare abilităţile de înţelegere şi
interpretare, prin traducere, a unor texte literare com-
plexe, proba a treia – expresii idiomatice illustrate - re-
prezintă o dublă provocare, la exprimarea creativă, prin

imagine grafică, a sensului unor expresii idiomatice şi
la găsirea unor echivalenţe semantice ale expresiilor
alese, în cel puţin două limbi străine. Concurenţii sunt
invitaţi la un demers de explorare a unei zone defini-
torii pentru specificul fiecărei limbi, expresiile idioma-
tice funcţionînd ca mărci ale identităţii culturale. O
analiză comparativă îndrumă spre descifrarea unor
corespondenṭe subtile între limbi, ceea ce conduce la
posibila descoperire a principiului unităṭii în diversita-
tea mozaicului lingvistic european. 

privit din perspectiva reperelor teoretice ex-
puse în acest articol, concursul ars traducendi
pune în aplicare unele abordări recente în dome-
niul traducerii ca strategie de învăţare a limbilor
străine. Calitatea lucrărilor realizate de către cei 300
participanţi, şi feedback-ul pozitiv oferit de către elevii
concurenţi ṣi profesorii coordonatori, au demonstrat
că proiectul nostru se înscrie în coordonatele valorice
impuse de standardele Simpozionului „Literatura şi ce-
lelalte arte”. 

Parcurgerea etapelor acestui proiect, de la con-
cept la finalitate, a fost posibilă datorită coeziunii echi-
pei “Ars Traducendi”: preṣedintele concursului -
profesor universitar doctor Rodica Dimitriu , profesorii
iniţiatori şi organizatori - Dorina Apetrei, Alina Crăciun,
Anda Boţoiu, Lorina Iacob, Anca Leaută, Beatrice Ba-
laur, preşedinţii juriului - lector doctor Ana- Maria Pă-
limaru, conferenţiar doctor Dana Janeta Bădulescu,
profesor Irina Prodan – inspector pentru limbi mo-
derne (engleză, germană, rusă), profesor Sabina
Manea – inspector pentru limbi moderne (franceză,
italiană, spaniolă), profesorii evaluatori - Lotus Hăvâr-
neanu, Roxana Diaconița, Ana–Maria Tudosă, Cristina
Poede, Simina Elena Bădărău, Simona Nenov, Ioana
Teodorescu , Constantin Cîrciu ṣi Gianina Ferneding. 

Proiectul a fost realizat cu sprijinul partenerilor
noştri: British Council, Biblioteca Judeţeană „Gh.Asachi”
prin „American Corner”, Institut Francais de Iași, Go-
ethe Zentrum, cărora le mulţumim pentru premiile
oferite, cu generozitate, câştigătorilor concursului. 
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Maratonul teatral

experienţe scenice la vârsta adolescenţei

antonia muraru, clasa a XI-a E

Din anul 2009, Colegiul Național Iași coordo-
nează Simpozionul Internațional – Literatura și cele-
lalte arte, o manifestare de prestigiu și unul dintre cele
mai interesante și diversificate programe artistice și
educaționale din țară, ce are,  de asemenea,  un ca-
racter inter și transdisciplinar. În anul 2016, a avut loc
cea de a VIII-a ediție, ale cărei activități au fost gru-
pate pe mai multe secțiuni: Comunicări științifice
(cadre didactice și elevi), Sincretismul Artelor, dezba-
teri, concursul Ars Traducendi și,  nu în ultimul rând,
Maratonul teatral, reunind astfel elevi de la cele mai
importante colegii din Iași, din țară și din Republica
Moldova.  Personalitățile care au fost invitate la
această manifestare culturală au susținut prelegeri pe
teme provocatoare: Conf. univ. dr. Emanuela Ilie (Fa-
cultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”  Iași) - De-
venire și interculturalitate. Experiențe feminine, , Prof.
univ. dr. Alexandru-Florin Pla-
ton (Facultatea de Istorie,
Universitatea „Al. I. Cuza” din
Iași) - Identitățile naționale în
Europa ieri și astăzi. O per-
spectivă istorică, Prof. univ.
dr. Nicu Gavriluță, Decan al
Facultății de Filosofie și
Științe Social-Politice, Univer-
sitatea „Al.I.Cuza” Iași și  Lec-
tor univ. dr. Adrian Sorin
Mihalache ( Facultatea de
Teologie Ortodoxă Centrul de
Cercetare Interdisciplinară în
Religie, Filosofie și Știință,
Universitatea „Al. I. Cuza” din
Iași), ce au susținut
conferința Religie și violență
în Europa seculară.

Dintre toate activităţile cuprinse în vastul pro-
gram al simpozionului, una dintre cele mai interesante
și spectaculoase a fost Maratonul teatral. Juriul îi cu-
prindea pe asistentul univ. dr. și regizor Dumitriana
Condurache( Facultatea de Teatru, Universitatea de
Arte „George Enescu” din Iași),  prof. Lucian Gabriel
Comănescu, de la Palatul Copiilor din Iași, prof. Came-
lia Trofin, de la Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Iași, și Za-
haria-Lefter Rareș-Petru, elev al Colegiului Național
Iași. Piesele jucate au fost foarte interesante,
transmițând atât mesaje profunde și emoționante, cât
și mesaje prin care se satirizează anumite aspecte ale
societății sau de amuzament. 

Maratonul a reunit trupe de teatru atât de la Co-
legiul Național Iași, cât și de la Palatul Copiilor și Cole-
giul Național Emil Racoviță, Iași. Adaptări ale unor
piese binecunoscute precum O noapte furtunoasă,
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Take, Ianke și Cadîr și Visul unei nopți de vară, dar și
piese de teatru precum Cultura e un lucru mare, Copi-
lărie însingurată și 4X4, au avut loc în cadrul acestui
eveniment.  De asemenea, ceea ce a fost cu totul im-
presionant a fost faptul că nu doar elevii de gimnaziu
sau liceu și-au arătat interesul în a participa într-o ast-
fel de competiție, cât și mici copii, pentru care, încă de
la o vârstă fragedă, teatrul înseamnă foarte mult. Ei au
jucat în piese precum Croitorașul cel viteaz, Circul vesel
sau Statuia prinde viață.

Una dintre cele mai interesante și emoționante
puneri în scenă a fost cea a piesei 4X4, de către o trupă
de la Palatul Copiilor, coordonată de doamna profe-
soară Ana Hegyi, care prezenta imaginea vârstei ado-
lescentine, și problemele cu care se confruntă tinerii în
această perioadă. Povestea câtorva adolescenți este
spusă sub formă de pași de dans, în spatele unor măști
sub care aceștia vor să se ascundă de nedreptăți, iubiri
neîmplinite, povești de viață apăsătoare și minciuni ale
părinților.

O comedie devenită clasică, aparţinând literatu-
rii interbelice şi aducând în scenă o temă de mare ac-
tualitate: relaţiile interetnice dintre un român, un evreu
şi un turc, a fost adusă pe scena Colegiului Național cu
ajutorul unor tineri talentați din Huși. Take, Ianke și
Cadîr este o  piesă despre toleranţă, prietenie şi dra-
goste. Într-un mic orășel de provincie de la începutul
secolului al XIX-lea, trei negustori,  prieteni de o viață,
își împart clientela. Fata evreului și băiatul românului
se îndrăgostesc, dar povestea lor este, în concepția
taților lor, absolut imposibil de împlinit. Bătrânul Cadîr,
face însă în așa fel încât istoria să aibă un final fericit.
Atmosfera cordială se va putea materializa și printr-o
„contopire” a celor doua prăvălii.

Totuși, nu trebuie să uităm și de cei mai mici și
de piesele care le sunt dedicate, precum Croitorașul
cel viteaz, care a fost pus în scenă de copii care încă
de la o vârstă fragedă, sunt pasionați de teatru.  Figura

principală din poveste este un croitor sărac, care cu un
prosop omoară dintr-o lovitură ṣapte muṣte. Încântat
de fapta lui, coase pe brâu propoziţia „ṣapte dintr-o
lovitură”. Această incripţie îi va aduce o faimă si o bo-
găţie neaṣteptată. Se va întâlni cu un uriaṣ, cu care se
va lua la întrecere. Va ieṣi de fiecare dată învingător.
Apoi, se va angaja în armata regală, va avea o serie de
peripeţii, dar, în final, va ajunge să se însoare cu fata
împăratului. Din jocul lor de pe scenă, spectatorii și-au
putut da seama cu ușurință de faptul că teatrul, pentru
unii, nu este doar o simplă artă, și că poate ajunge
chiar să fie un mod de a trăi.

Maratonul teatral este una dintre activitățile din
cadrul Simpozionului Internațional care merită să aibă
mai mulți spectatori, deoarece însumează artă, pa-
siune, învățătură morală, amuzament, dar și profun-
zime spirituală.

foto: Antonia Muraru
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liceenii... în DezBateri acaDeMice

nimeni nu se naşte pregătit să vorbească în
faţa unui public de 200 de oameni. poate există o
anumită încredere ereditară de la om la om, dar eu
refuz să cred că dacă cineva şi-ar propune şi ar
munci în mod constant pentru asta, nu ar ajunge
performant în domeniul dezbaterilor academice.

M-am apucat de dezbateri în clasa a IX-a, în ca-
litate de boboc vorbăreţ racolat de generaţii mai mari
de  elevi care au văzut potenţial în mine. Am fost con-
vinsă să merg la un club în toamna anului 2014 pentru
a vedea primul meci demonstrativ - din păcate, nu am
înţeles prea multe şi nu am fost suficient de atrasă
încât să continui.

Cu toate acestea, dintr-o întâmplare, m-am în-
scris şi am participat în martie 2016 la cea mai mare
competiţie de dezbateri din România, Saint George
City of Debate, unde, în ciuda experienţei minimale,
am reuşit în calitate de echipă de începători să întrăm
în optimile de la avansaţi. Atunci mi-am zis că poate
ar merita să continui.

Dupa multă muncă, şi peste zece competiţii la
nivel naţional şi internaţional în vara
anului acesta, cu rezultate precum Cel
mai bun vorbitor al competiţiei,  am
aplicat pentru Selecţia Lotului Naţional
al României pentru Campionatul Mon-
dial de Dezbateri ce va avea loc în Bali,
Indonezia, în august 2017.

Îmi amintesc atât de clar mo-
mentul în care am fost acceptată în cei
18 pentru Concursul de Selecţie de la
Bucureşti şi după, momentul în care mi-
am auzit numele strigat în lista celor
nouă care intră mai departe în lotul ex-
tins! A fost o dovadă pentru mine că se

poate orice dacă munceşti, chiar dacă ai ratat, poate,
startul pe care alţii îl au.

Lotul Naţional implică şi mai multă muncă - în
majoritatea weekend-urilor zbor la Bucureşti pentru a
participa la cursuri acolo, şi mă întorc duminică seara
foarte târziu. În weekend-urile în care nu fac asta, merg
la competiţii internaţionale extrem de solicitante. Dar
merită.

Merită, pentru că la începutul lunii noiembrie,
am ajuns în finala Campionatului European de Dezba-
teri EurOpen 2016 la Hamburg. Am ieşit victorioşi în
faţa unor ţări cu atât de multe investiţii în Lotul Naţio-
nal, precum Canada, Israel, Argentina. A fost o onoare
să vorbesc în faţa a 200 de oameni, vârful dezbaterilor
la nivel mondial. 

Dacă vreau să reţineţi ceva din cele scrise mai
sus  este faptul că nu toată lumea are nevoie de com-
petiţii de dezbateri, dar este absolut necesar să înţelegi
şi să valorifici spiritul din spatele acestora - gândirea
critică, spontaneitatea, perseverenţa şi depăşirea unor
frici paralizante, precum cea a vorbitului în public.

smaranda moroşanu, clasa a XII-a A

foto: arhiva personală Sm
aranda M

oroşanu
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Ne priveşte

DeschiDeri spirituale

„nu minunile îl descoperă pe dumnezeu oamenilor, ci acel ceva des-
pre dumnezeu se descoperă în inima pregătită pentru asta. numim asta
har sau „arderea inimii”! ” (pr. serafim rose)

am simțit bucuria cunoașterii lui dumnezeu.
orele de religie și participarea la slujbele bisericii
m-au făcut să-l întâlnesc pe părintele profesor jus-
tinian cojocar , preot slujitor la biserica sf. dumitru
din suceava, profesor, părinte duhovnic și coordo-
nator al orelor de cateheză cu tinerii.  acesta a avut
dăruirea necesară și puterea să mă învețe ce este
frumosul, ce este iubirea, cât de împlinit te simți
când urci scara virtuților spre mântuire. alături de
alți colegi am participat cu regularitate la
activitățile părintelui (cateheza, excursiile,
activitățile culturale). în toate părintele „și-a des-
chis sufletul”, după cum afirma chiar dânsul, și a
reușit să ne dezvăluie frumusețea trăirii sub acope-
rământul harului lui dumnezeu. a acceptat
inițiativa mea de a-i lua un interviu. am urmărit să
aflu câteva aspecte esențiale legate de viața unui
slujitor al altarului, dar și câteva ipostaze ale
contemporaneității. interviul e redat în cele ce ur-
mează:

părinte profesor, sunteți slujitor al bisericii.
când s-a întâmplat să știți că acesta este drumul pe
care doriți să-l urmați în viață și  ce v-a îndemnat
să împărtășiți această carieră?

Să spunem carieră e prea puțin. Misiune putem
spune că este slujirea lui Dumnezeu. De mic copil am
simțit dragostea față de Dumnezeu și, fiind și fiu de
preot, am văzut ce înseamnă și slujba la biserică, am
văzut ce înseamnă și viața unui preot în familie, acasă,
la biserică, în societate. Prin practicarea rugăciunii
(învățându-le de mic) am zis că este extraordinar de
frumos să slujesc Bunului Dumnezeu, iar când am văzut

cât de mult se dăruiește tata, am zis că așa vreau să fiu
și eu în viață: un slujitor al lui Dumnezeu, căci nimic nu
este mai frumos pe lume decât a sluji Bunului Dumne-
zeu, a fi împreună cu Sfinții și cu Maica Domnului la ru-
găciune, a fi de folos oamenilor care vin să ceară sfat și
îndemn de la tine, “a fi cu timp și fără timp” este expre-
sia care arată ca trebuie să arzi ca o lumânare în stare
de jertfa, căci și noaptea dacă te cheamă cineva mergi
să-l ajuți; dacă vine cineva cu o problemă, “te dai peste

foto: www.newsbucovina.ro
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cap”, după cum se spune în popor, faci orice ca să o re-
zolvi, bineînțeles cu Harul Bunului Dumnezeu. 

se cunoaște că sunteți întru totul dedicat în
ceea ce faceți. părinte, ce întrebare definitorie tre-
buie să-și adreseze un tânăr care este indecis dacă
să urmeze în viață acest drum?

Îmi amintesc de Sfânta Scriptură, când a venit
un tânăr la Mântuitorul Nostru Iisus Hristos și l-a în-
trebat ce să facă pentru a moșteni viața cea veșnică.
Atunci Mântuitorul i-a spus că trebuie doar să împli-
nească poruncile pe care le știe deja, dar tânărul a in-
sistat, vrând să facă ceva în plus. Atunci Mântuitorul
i-a dat o poruncă simplă, e cea pe care ne-a dat-o și
nouă oamenilor pe Pământ și pe care trebuie să o îm-
plinim: să iubim pe Dumnezeu din tot sufletul, din tot
cugetul, din toata inima noastră și pe aproapele nostru
ca pe noi înșine. O singură poruncă, cea a iubirii. Tre-
buie să răspundem și răului și binelui numai cu bine,
trebuie să binecuvântam atunci când suntem ocărâți,
trebuie să fim iertători, toleranți, trebuie să nu punem
la inimă răutatea. Și iată deci că un tânăr care vrea să
slujească cu adevărat lui Dumnezeu trebuie să iu-
bească. Cel ce nu iubește nu a cunoscut pe Dumnezeu
pentru că Dumnezeu este  iubire. El ne dă la tot pasul
prilejul să arătăm că suntem iubitori și astfel putem
moșteni Raiul, pentru că în dragoste constă Raiul, fiind
dintotdeauna comuniune în iubire cu Dumnezeu, cu
Maica Domnului, cu Sfinții.   

sunteți în același timp și cadru didactic.  ce
v-a determinat să predați religia în școală?

Fiind student la Teologie,  am urmat și modulul
de psihopedagogie și, pe lângă slujirea la altar, am
avut posibilitatea să devin și profesor de religie. Spun
eu că vocația se împlinește pe lângă Sfântul Altar, cu

catedra, pentru că acolo noi șlefuim sufletele. Noi
facem pe copii să deprindă lucrurile frumoase, să se
roage, să postească, atât cât se pricep ei, să se spove-
dească, să se împărtășească, să facă fapte bune, să vină
în ajutorul celor de lângă ei, căci chiar dacă sunt mici
pot să se roage pentru cei aflați la nevoie, pot să în-
demne, pot să ajute cu puținul lor. Dacă mă gândesc
bine, Sfântul Clement Alexandrinul spunea: „Cărțile
sunt vlăstarele trupului” (le scriem cu efort, spre folosul
oamenilor), „iar copiii sunt vlăstarele sufletului”. Iată
deci cum noi lucrăm cu sufletele copiilor. Aș dori să
amintesc aici faptul că a fost acel concurs la Patriarhia
Română, concursul de materiale didactice și auxiliare
și am participat împreună cu Părintele Aristarh Cojocar
și, pentru clasele a II-a și a III-a, am făcut un set de ma-
teriale și auxiliare pentru ca toți copiii să priceapă mai
ușor. Am fost chiar și răsplătiți cu diplomă (și suntem
recunoscători Patriarhiei). Vezi tu, n-am făcut decât un
mic lucru, ca o picătură de apă într-un ocean, dar iată
că picătură cu picătură (zâmbește) și noi ne împlinim
vocația având grija de sufletele copiilor - o picătură
mare în oceanul de iubire al lui Dumnezeu. Copiii sunt
viitorul țării și al bisericii și asta este vocația preotului,
de a-i educa și de a-i învăța pe elevi. Și noi suntem
niște părinți pentru copii la școală și atâta timp cât sunt
ascultători, sau mai puțin ascultători, noi ne facem da-
toria.

ați vorbit mereu foarte frumos despre ora de
religie în școală. tocmai ne-ați relatat câte lucruri
frumoase învață să trăiască copiii. inclusiv prin ma-
nualul pe care l-ați propus ați dorit să învățați copiii
să trăiască în spiritul credinței în dumnezeu, să simtă
iubirea nu doar să învețe lecțiile, fără să le simtă.

foto: Antonia Muraru
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Știm, de asemenea, că au fost discuții în legătură cu
această disciplină. care este opinia dumneavoastră?

Nici nu mai încape discuție (hotărât). Toți copiii
care vin la școală, vin să învețe.   Foarte important pen-
tru un slujitor al Sfântului Altar și pentru un profesor
de religie este să-l simtă aproape pe copil. Dacă,
Doamne ferește, nu se întâmplă acest lucru, atunci tot
demersul său este în zadar. A te osteni pentru educația
copilului înseamnă a te osteni la mântuirea sufletului
copilului și foarte frumos spunea Mântuitorul nostru
Iisus Hristos: „Lăsați copiii să vină la mine!”. Noi nu tre-
buie să agresăm  inocența lor, nu trebuie să-i înlătu-
ram, nu trebuie să țipăm la ei. Există momente când și
răbdarea noastră este pusă la încercare, există și
momente când, din cauza oboselii sau a
tumultului de zi cu zi, nu suntem
poate la capacitate maximă de
a fi înțeleși mai ușor, dar
avem datoria, cu ajutorul
harului lui Dumnezeu,
să luptăm cu noi
înșine și atunci de-
venim mai răbdă-
tori, mai iubitori,
mai implicați,
mai empatici, și
primim răs-
plata de la
Dumnezeu.

t r e -
buie să des-
chidem în
fața copiilor
mai multe
drumuri, iar ei
să aibă posibi-
litatea de a
alege. am amin-
tit de școală.
care ar fi cele
două schimbări care
ar trebui făcute în sis-
temul de învățământ?

În primul rând, apre-
ciez munca dascălilor și am în-
credere în copii, în viitorul țării și
al bisericii, că noi suntem înzestrați de
Dumnezeu cu foarte multă inteligență. Ne
uităm la rezultatele excepționale obținute la olimpia-
dele și concursurile naționale și internaționale și ne
dăm seama cât suntem de înzestrați. Copiii noștri sunt
inteligenți și nu ne rămâne decât „să înmulțim talan-
tul”. Multe ar fi de îndreptat la sistemul de învățământ,
dar ce mă doare pe mine cel mai mult este că prea
multe reforme se fac. Când reformezi înseamnă că
schimbi din temelii, dar dacă aceste reforme se fac în
fiecare an, nu faci decât să continui dezastrul. Un filo-
sof spunea că dacă vrei să distrugi ceva, tot reformezi.
Totuși e încurajator în ultimul timp că a crescut corec-
titudinea modului de desfășurare a examenelor, dar
mă întristează că rata de promovabilitate este destul
de redusă. E nevoie de mai multă muncă. Al doilea

lucru pe care l-aș schimba ar fi că aș încerca să elimin
toată această educație digitalizată, aș lăsa calculatoa-
rele doar pentru acele discipline care într-adevăr au
nevoie de ele, aș scoate manualele digitale și aș eli-
mina tot ceea ce înseamnă depărtarea copilului de na-
tural.  

da. aveți dreptate. inclusiv la clasa i, copiii
utilizează manuale digitale, exact în momentul în
care ar trebui să se împrietenească cu foaia de hâr-
tie și cu stiloul. 

Să ne închipuim un copil purtat în brațe de
mama și care atunci când începe diversificarea alimen-

tară este hrănit cu puțin din fiecare (suc de mor-
cov, legume fierte, măr, banană, biscuit).

Copilul nu primește la acea vârstă
o friptură, o prăjitură cu multa

frișcă, sau ceva laborios pre-
parat. Deci iată că totul

trebuie făcut treptat. Și
încă un lucru care

este deranjant:
scoatem ceea ce
este stâlp în
educație sau di-
minuăm edu-
cația istorică,
civică sau alte
științe ale
vieții. Aten-
tăm la unita-
tea religiei, și
încercăm la
frageda copi-
lărie să imple-
mentăm, de
exemplu, edu -

cația antrepre-
norială. Nu am

nimic împotriva
lor, dar adresarea

lor trebuie să fie po-
trivită vârstei. Dar spe-

răm în ajutorul lui
Dumnezeu că tinerii vor

învăța într-un mediu sănătos,
iar cei care ne conduc vor da legi

bune care să mențină sănătos sistemul
de învățământ. 

lucrând în învățământ, sunteți apropiat de
tineri. ați putea să-i caracterizați pe cei de astăzi în
două sau trei cuvinte?

Da. Le văd pofta de viață; sunt deschiși la
cunoaștere, apropiați de Dumnezeu. Toți își doresc să
descopere lucruri noi și aici intervine munca dascălului.
Ei vor să se apropie de Dumnezeu, să cunoască cuvân-
tul și învățătura lui Dumnezeu, dar au nevoie de ajutor,
au nevoie să fie luminați, să fie implicați. Copiii nu tre-
buie împinși de la spate, ei trebuie să fie valorificați.
Este extraordinar când un profesor își descoperă elevul
și îl valorifică. Este necesar să-l pună doar pe cale, iar
apoi tânărul își continuă drumul… 
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vedem astăzi o mulțime de evenimente care
zbuciumă lumea. bogata experiență de viață, anii
mulți petrecuți în slujba oamenilor, autoritatea
morală pe care o dețineți, mă fac să vă întreb care
este, în viziunea dumneavoastră, principala pro-
blemă a lumii contemporane? ce trebuie să
schimbe omul în ceea ce gândește, în ceea ce face?

Omul nu trebuie să uite de Dumnezeu, trebuie
să rămână aproape de El. Vedem că în ultimul timp
omul încearcă să schimbe ceea ce e natural, ceea ce e
normal. Omul nu se mai roagă, este mai mult aplecat
către grijile acestei lumi, pe zi ce trece este mai copleșit
de acestea. Omul contemporan vorbește din ce în ce
mai puțin de moralitate și acceptă din ce în ce mai
mult imoralitatea chiar și la mici presiuni. Ce trebui să
schimbe omul?... el nu trebuie să schimbe nimic la sine,
fiind chipul și asemănarea Domnului, dar poate să-și
schimbe atitudinea. Pentru că este purtător de har, în
urma Sfântului Botez, a Sfintei Spoveda-
nii, a Sfintei Împărtășanii, a Sfintei Cunu-
nii. El este făptura lui Dumnezeu și un
potențial moștenitor al Împărăției Ceru-
rilor.

sunteți prezent sâmbătă de
sâmbătă, la cateheză, alături de copii,
la biserica unde slujiți. așteptăm cu
nerăbdare această oră și venim cu bu-
curie cu toții. acolo avem ocazia să
aflăm de fiecare dată lucruri noi. dar
ce reprezintă pentru dumneavoastră
această oră de cateheză? 

E picătura aceea de care ți-am vor-
bit. Pe lângă slujirea de la Altar, pe lângă
catedră, pe lângă educația pe care o dau
acasă copiilor, iată… sunt implicat în ora
de cateheză. Aceasta nu este nici ora de
religie, dar nici ora de distracție. Este un-
deva… la mijloc (râde, amintindu-și de
activitățile desfășurate), pentru că încer-
căm, prin joc, prin povestire, prin dialog,
să ne apropiem de Dumnezeu și să
înțelegem învățătura Lui. Voi vreți să
cunoașteți, să descoperiți, iar eu …”mă
pun pe tavă”, îmi deschid sufletul față de
voi, mă simt adesea un copil de vârsta
voastră, și tot ceea ce am putut să acu-
mulez cu ajutorul harului lui Dumnezeu,
vă transmit cu sufletul deschis. Și sper ca
măcar un mic exemplu al acestor acumu-
lări ale mele să fie luat de către voi, pentru
că acum porniți în viață. Mi-aș dori ca voi
să mă depășiți în ceea ce am realizat.
Spun aceasta, deoarece unde este un om
credincios nu e decât fericire și izbândă în
viață. Asta vă doresc și vouă. 

puteți fi sigur că ați reușit acest
lucru și că ne-ați apropiat foarte mult
de credință. intrăm în post săptă-
mâna viitoare. un cuvânt de
învățătură, la acest moment, ne
puteți oferi?

Să nu uităm că este Post. Fiecare perioadă are
bucuria ei. Chiar dacă e una de post, să o facem cu bu-
curie, să ne gândim la bunul Dumnezeu, iar când ne
rugăm să ne gândim la cei de lângă noi, poate au ne-
voie de rugăciunea noastră, poate au nevoie de sfatul
nostru, poate au nevoie să-i ajutăm. Trăiesc lângă noi
oameni despre care nu știm că sunt în lipsuri sau în
suferință. Deci, iată, să ne amintim că suntem în Post,
să nu lăsăm să crească iarba pe poteca spre biserică,
să iertam, să iubim, să ne spovedim, să ne împărtășim
și vom avea o rânduială frumoasă în viață. 

A consemnat adrian petraș, clasa a  IX –a  A
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Manchesterish…

vlad tifor,  absolvent al Colegiului Național, promoția 2016, în prezent student la University of Manchester

Am făcut-o și pe asta! Student în UK, mai exact
la University of Manchester. De când am intrat în clasa
a V-a  la Colegiul National Iași, în capul meu s-a fixat
ideea că vreau să studiez la o facultate în străinatate,
probabil și influențat de părerile celor din jur, dar totuși
conștient de faptul că în acest mod voi avea acces la
mai multe oportunități decât dacă voi
rămâne în țară. Bineînțeles că pe atunci
aveam planuri marețe și mă vedeam la
facultăți prestigioase din Statele Unite
al Americii sau Europa... nu știam că
drumul e lung și greu .

anii de școală au trecut parcă
prea repede și deodată m-am trezit
în ultimul an de liceu, față în față cu
o decizie care urma să îmi schimbe
total viața, din toate punctele de ve-
dere. Mi-am urmat instinctul și am
decis să aplic la facultăți din UK,
conștient de reputația unanim cunos-
cută, de calitatea sistemului de
învățământ superior britanic și de fap-
tul că în primele 100 de institutii aca-
demice ale lumii, Regatul Unit este
foarte bine reprezentat. Procesul a fost
destul de lung, stresant și chiar ener-
vant uneori, întrucât nu eram deloc fa-
miliarizat cu mentalitatea englezească,
dar am încercat să fiu eu insumi, și în
cele din urmă am fost acceptat la 4
universități din Regatul Unit. La început
eram entuziasmat de ideea plecării, de
faptul că voi începe aproape o nouă
viață, mai mult sau mai puțin pe cont
propriu. Zilele au trecut într-un iureș
nebun, timpul s-a contractat... simulări,

banchet, lacrimi de despărțire, pregătiri de bacalaureat,
absolvire, emoții,  retrospective, examene, rezultate...
totul, în cea mai frumoasă parte a vieții de elev… ulti-
mul an de liceu, an ce vă ocupa întotdeauna un loc
special în sufletul meu, apoi liniștea dinaintea furtunii...
vacanța de vară a părut lungă de doar câteva zile. 

foto: arhiva personală Vlad Tifor
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Pe masură ce zilele treceau și data plecării se
apropia, mă cuprindea tot mai des nostalgia și parcă
îmi era dor de casă, deși, bagajul nici măcar nu înce-
pusem să-l fac. În cele din urmă,  a sosit și ziua plecării
care, sincer să vă spun, a fost mai grea decât îmi im-
aginam. Țin minte și acum ultima seară cu prietenii și
colegii când a trebuit să îmi iau rămas- bun și să încerc
să îmi ascund emoțiile, mereu gândindu-mă că voi ră-
mâne singur și nu-mi voi mai face prieteni așa cum
sunt ei, ceea ce poate e adevărat, nu știu… dar ideea e
că prietenii vechi nu pleacă niciunde și mereu vor fi
acolo când vei avea nevoie de ei (cel puțin în cazul
meu așa este…). Cel mai greu moment a fost
despărțirea de familie. Înainte parcă nu apreciam cât
e de bine ca, după o zi grea să ajungi acasă și să ai pe
cineva care să te dădăcească, să-ți servească masa, să
te întrebe cum ți-a fost ziua, iar tu să trebuiască să pari
în mod vizibil ofensat, întrucât ești matur și te descurci
singur. deși inițial priveam plecarea ca pe o „elibe-
rare”, în sensul că voi fi în sfârșit pe cont propriu
fără să trebuiască să mă mai supun la așa-zisele re-
guli ale părinților, mi-am dat seama că nu era exact
ceea ce îmi doream: e greu să fii singur într-o țară
străină, dar totuși e o experiență care în cele din
urmă te responsabilizează. în mod sigur,  nu e im-
posibil, oricine poate, eu și acum rămân surprins
când îmi dau seama că fac niște lucruri la care în-
ainte nici nu mă gândeam, încadrându-le direct la
categoria „treburi pentru părinți”.

Primele săptămâni în Manchester au fost uau,
pentru că am fost într-o fugă continuă. Zic uau,  pentru
că a fost ca un mic șoc… totul a fost copleșitor… cere-
monia de deschidere a anului universitar într-o clădire
victoriană de la inceputul secolului XIX, locul în care
Ernest Rutherford, părintele fizicii nucleare a profesat,
cursuri în cladiri cu o arhitectură avangardistă ce
poartă numele lui Alan Turing, pionierul „inteligenței
artificiale“ sau  Tom Kilburn, inventatorul primului cal-
culator programabil cu memorie, evenimente organi-
zate de facultate, „treburi administrative”… încă nu mă
obișnuisem cu nimic din jurul meu, multe informații
noi, situații în care nu m-am mai aflat niciodată și parcă
prea mulți oameni noi cărora încercam din răsputeri
să le fac o primă impresie bună, fiindu-mi teamă că mă
vor judeca pentru că sunt student internațional. Îmi fă-
ceam toate aceste probleme degeaba. Oamenii pe
care i-am cunoscut aici sunt deschiși, prietenoși și chiar

entuziaști când vine vorba de a cunoaște persoane
care provin din alte culturi. Deși trebuie să te confrunți
cu multe responsabilități, sentimentul de împlinire pe
care îl ai odată ce îți rezolvi propriile probleme (care
înainte erau rezolvate de părinți), te face să crezi că
efortul depus a meritat în totalitate. 

Îmi plac cursurile, însă și mai mult îmi place
modul în care profesorii știu să te facă atent, să te im-
plice în procesul de învățare, abordarea lor fiind non-
formală… și dacă cineva se întreabă dacă am avut zile
în care să-mi fie dor de casă… nu aș ști ce să le răs-
pund, pentru că nu am avut timpul necesar să reflectez
la această întrebare. În fiecare săptămână, am de pre-
gătit teme, proiecte, laboratoare, teste on-line , totul
se petrece într-un ritm foarte alert și este focusat pe
tine, ca individ . Te simți motivat, dar și forțat să îți
atingi limitele, atunci când, în fiecare săptămână, tuto-
rele tău, cel care te îndrumă direct din punct de vedere
academic și care are grija să te integrezi, să te simți
confortabil, să înțelegi care este drumul tău și să te
susțină, este posesorul unui doctorat la Cambridge și
este unul din cei care a făcut parte din echipa de cer-
cetare care a descoperit un material nou, recompensat
în 2010 cu un premiu Nobel este partenerul tău timp
de o oră.

Scriu acest articol la final de prim semestru, cu
gândul că în mai puțin de o săptămână voi dormi din
nou în patul meu de acasa. Aruncând o privire în urmă,
consider că aceasta a fost cea mai bună decizie pe care
am luat-o până acum. Nu vă lăsați speriați de ceea ce
am scris mai sus, deoarece sunt și multe părți bune pe
care însă nu pot să le povestesc aici… viața de student
este vibrantă și frumoasă. În cele din urmă, pot afirma
că m-am acomodat perfect cu viața de aici și, încet,
încet încerc să îmi definitivez locul în această lume
nouă, dar fără să uit că sunt un „ieșean în Anglia”,
conștient că mă aflu la începutul unui drum care mă
va modela și mă va transforma, sper, într-un om îm-
plinit și pasionat de cariera aleasă.

V-am lăsat, trebuie să ajung la un five o’clock
tea și nu pot întârzia…. englezii pun chiar mare preț pe
punctualitate. Mi-e greu….

p.s.: nu plouă chiar așa mult…

31



gauDeaMus igitur

andra-irina bulgaru-iliescu, elena andreea chirvăsuță, absolvente ale Colegiului Național, promoția 2016,
în prezent studente la Facultatea de Medicină Iaşi                                                                           

de foarte multe ori, pe
parcursul anilor de liceu ești în-
trebat „Și, te-ai hotărât unde
dai?”, o întrebare la care, pentru
o perioadă de timp, nu am avut
răspuns. recunosc, îmi doream și
eu să spun, ca mulți dintre cole-
gii mei, ca voi urma cursurile
unei universități de prestigiu de
peste hotare, însă eu am ales să
fac ceea ce mulți dintre noi se
tem și anume, medicina (care m-
a înspăimântat și pe mine și care
mă înspăimântă în continuare).
Pregătirea nu a fost ușoară, dar
pașii mi-au fost călăuziți doar de
profesori înzestrați, care mă încura-
jau când îmi pierdeam speranța,
când credeam că totul va fi în
zadar, care mă determinau de fie-
care dată să muncesc mai mult, să
mă autodepășesc. Astfel, ziua de 24
iulie a fost una încununată de suc-
ces, fiind declarată admisă la pres-
tigioasa Universitate de Medicină și
Farmacie din Iași. 

Pe măsură ce zilele de vacanță treceau, deve-
neam din ce în ce mai nerabdătoare să înceapă facul-
tatea, să ne cunoaștem colegii, dar mai ales să vedem
dacă într-adevăr este  atât de greu pe cât spune toată
lumea. Adevărul este că nu îți dai seama cât de greu
poate fi decât după primul laborator de anatomie, când
ți se spune că ai de învațat în jur de 20-30 de pagini
pentru ziua următoare, și acest lucru  ți se va părea o
nimica toată în comparație cu cele 160 de pagini pe

care le ai de pregătit în vederea unui colcoviu și pe care
amâni să le înveți până în seara de dinainte de test. 

Cu câteva zile înainte de începerea propriu-zisă
a cursurilor, în cadrul facultății s-a organizat un eveni-
ment denumit Orientation Day în care studenții din anii
mai mari ne-au prezentat univeristatea, ne-au pus la
curent cu o serie de noțiuni organizatorice și ne-au po-
vestit despre experiența lor ca boboci. În acea zi am
purtat pentru prima dată halatul alb, noua noastră uni-
formă ce ne va insoți multă vreme de acum inainte. Pot
spune ca acel moment a fost încărcat cu multă emoție

foto: arhiva personală Andra Bulgaru
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pentru toți cei care pășeau pentru prima oară, temători
pe holurile instituției ce avea să devină  o a doua casă
pentru noi, dat fiind numarul îndelungat de ore pe care
îl petrecem acolo, care ne va aduce atât bucurii cât și
dezamăgiri, dar cel mai important, care ne va învăța să
devenim oameni responsabili, ne va implementa o con-
duită deosebită de viață si care ne va oferi o bază solidă
de cunoștințe pe care să le putem aplica ulterior în tra-
tamentul viitorilor noștri pacienți.

Trebuie să recunoaștem că pe parcursul celor
zece săptămâni de când am început cursurile, ne-am
întrebat în fiecare seară dacă am făcut alegerea corectă,
dacă oare nu ar fi trebuit să merg pe altă cale, pentru
că, poate, eu nu sunt făcută pentru medicină. De multe
ori,  mi-am dorit să renunț, însă ceea ce ne încuraja erau
discursurile doamnei profesor de anatomie, care de fie-
care dată încerca să ne facă să vedem adevăratul motiv
pentru care am venit la această facultate, dincolo de
toate notele de la examene, fie ele bune, sau mai puțin
bune, de toate nopțile nedormite, de munții de cărți pe
care îi avem de învățat, și anume acela de a ajuta oa-
menii, de a le mai oferi încă o dată speranța la viață,
meseria de doctor, fiind fără doar și poate, una dintre
cele mai frumoase și mai nobile dintre meserii. Însă,
imediat ce ți-ai redobândit speranța, vor veni și profe-
sori care îți vor spune că nu vei deveni niciodată un
doctor bun, că nu vei reuși să îți tratezi pacienții pentru
că tu nu știi să gândești, nu esti capabil să faci legături,
conexiuni între numeroasele cunoștințe dobândite pe
parcursul anilor de studiu. Cu toate acestea, a trebuit
sa învațăm să privim dincolo de orice fel de critică și să
încercam să o abordam ca o încurajare, un îndemn
pentru a ne demonstra nouă înșine că putem mai mult
de atât atunci când situația pare imposibilă.

Cu trecerea timpului, am devenit din ce în ce mai
ancorate în acest ritm haotic de viață, încetul cu încetul
începand să ne placă. Fiecare laborator ne dezvăluie
noi taine referitoare la ființa umană, pe care am început
să o privim asemenea unui infinit al cunoașterii, deoa-
rece asa cum ni s-a spus de nenumărate ori în cadrul
cursurilor de anatomie, Dumnezeu a creat omul per-
fect, iar orice abatere de la această perfecțiune este
cauzată de neglijență umană, pe care noi, ca doctori
avem menirea să o remediem. Un alt moment ce a avut
un impact puternic asupra felului în care privim lumea
a fost prima gardă, în care am vazut in mod real toată

munca si strădania pe care o depune un doctor pentru
a-și mulțumi pacienții. Am văzut oameni suferind, unii
la granița dintre viață și moarte, am asistat la operații
efectuate cu o minuțiozitate uimitoare, iar toate aceste
lucruri au stârnit în noi sentimente inexplicabile, ne-au
facut să conștientizăm că fără un efort susținut nu vom
putea accede la această lume, că pentru a fi un doctor
bun este nevoie deopotrivă de un bagaj încărcat de
cunoștințe, dar și de un suflet mare, de capacitatea de
a putea empatiza cu pacientul, de a-l trata asemenea
unui membru al familiei sau al unui prieten drag.

Orice început este indubitabil greu, presărat cu
nenumarate provocări cărora trebuie sa le facem față.
Însă pot zice ca noi am avut parte de un avantaj, acela
de a fi fost repartizate în aceeași grupă. Astfel, prietenia
ce s-a clădit de-a lungul anilor de liceu a devenit  mai
puternică, ne-a făcut să înțelegem că putem trece mai
usor peste orice obstacol atunci când ai lângă tine o
persoană care știe prin ce treci, care te poate ajuta să
înțelegi anumite lucruri atunci când ai rămas în urmă,
pe care o poți suna la orice oră din zi sau din noapte
pentru a te plânge (sau a plânge) de faptul că ai
conștientizat ca 24 de ore nu sunt suficiente pentru a
învăța fiecare inserție musculară sau inervație, iar data
colocviului este mult mai aproape decât iți imaginai. 

sunt dese momentele în care ne regăsim pri-
vind nostalgic către anii de liceu, rememorând toate
amintirile frumoase pe care le-am avut alături de
colegi și profesori și care vor rămâne veșnic întipă-
rite în mintea și sufletele noastre. suntem recunos-
cătoare pentru tot ceea ce a însemnat naționalul în
viețile noastre, pentru faptul că ne-a conturat o
perspectivă unică asupra vieții, ne-a învățat să abor-
dăm fiecare sarcină cu serioziatate, să ne asumăm
fiecare lucru pe care îl intreprindem si să dăm tot
ce avem mai bun din noi indiferent de situație. De
asemenea, pe băncile acestei școli am legat cele mai
temeinice prietenii, care spre marea noastră bucurie au
dăinuit și după terminarea liceului si care sperăm, nu
se vor pierde în negura timpului. Astfel, așa cum spune
si titlul, să ne bucurăam așadar pentru tot ce a fost, și
pentru tot ceea ce urmează deoarece fericirea adevă-
rată vine din suflet, iar dacă te ghidezi după suflet si
faci lucrurile cu dăruire, vei avea doar satisfacții in vii-
tor.
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noi perspective De viitor

până în anul 2016, rareş zaharia - lefter a
fost elev al colegiului naţional, iar pasiunea sa
pentru limbile străine s-a concretizat în alegerea ca
profil principal de studiu filologia. de-a lungul ani-
lor de gimnaziu, acesta a reuşit să obţină premii la
concursuri importante de matematică şi fizică, pre-
cum  premiul al iii-lea  la concursul național de fi-
zică phi 2014, mențiune la etapa județeană a
olimpiadei naționale de fizică 2013-2014 , di-
ploma copernic la concursul național de creativi-
tate în fizică și tehnologii Ștefan procopiu
secțiunea lucrări scrise, 2012, diploma galilei la
concursul național de creativitate în fizică și teh-
nologii Ștefan procopiu secțiunea tehnici de labo-
rator, 2013 şi diploma arhimede la concursul
național de creativitate în fizică și tehnologii
Ștefan procopiu secțiunea lucrări scrise,  2013. cu
toate acestea, în liceu atenţia sa s-a îndreptat spre
studierea aprofundată a limbilor străine, precum
engleza, franceza şi latina. eforturile sale s-au ma-
terializat apoi în câştigarea unor certificate şi di-
plome naţionale şi internaţionale, precum: premiu
special la olimpiada naţională de limba latină,
2016, cambridge english level 2 certificate in esol
international and council of europe level c2 şi di-
plôme approfondie en langue française dalf c1,
niveau c1 du cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues 2016. în prezent, rareş a
ales să îşi continue anii de liceu  la uwc robert
bosch college, germania, după aplicarea şi obţine-
rea unei burse internaţionale.

ce te-a determinat să aplici pentru această
bursă?

Am aplicat pentru această bursă nu pentru că
nu aş fi avut o experiență pozitivă învățând la Colegiul
Național Iași, din contră, acela este locul în care m-am
dezvoltat, astfel încât să pot avea șansa de a pleca și
am făcut-o într-un mod extrem de plăcut care îmi va

lăsa întotdeauna amintiri frumoase. Totuși, am ales să
plec, din două motive. În primul rând,  știam ca acest
lucru îmi poate oferi perspective de viitor, pentru studii
universitare spre exemplu, mult mai bune și mult mai
la îndemână. Chiar acum, studiind la această școală,
mă aflu în situația în care universități precum Harvard,
Princeton sau Yale fac recrutări în fiecare an, oferind
burse complete elevilor de aici, printr-un program ex-
clusiv școlilor din categoria celei la care studiez. În al
doilea rând, o școală internațională îți oferă șansa de
a trăi și invăța împreună cu elevi din toată lumea. Știam
că aici voi întâlni oameni din toate culturile de pe tot
globul și că voi putea sa îmi deschid ochii la modul în
care trăiesc persoane complet diferite și îndepărtate
de noi, că voi avea șansa să aflu mai multe despre ce
fel de oameni se află în alte părți ale lumii, din țări des-
pre care noi nici nu știm că există, lucru pe care îl gă-
sesc fascinant și extrem de benefic.

care este primul lucru care te-a impresionat
la acest liceu?
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Primul lucru care m-a impresionat a fost atitu-
dinea oamenilor și relațiile dintre ei. Chiar de când am
corespondat cu unul dintre elevii liceului,  înainte sa
ajung am observat că el dorea, chiar din timpul
vacanței, să se întoarcă la școală cât mai repede. Îi pu-
neam multe întrebări despre viața acolo, iar când mi-
am cerut scuze crezând că poate îl deranjez cu atâtea
întrebări, mi-a răspuns că îi face plăcere să vorbească
despre acest lucru, pentru că îi este dor de școală și
orice discuție despre ea îl aduce mai aproape cu gân-
dul de întoarcere. Această atitudine am putut-o ob-
serva  și când am ajuns la școală. Toți cei din anul doi
își săreau în brațe unii altora și se bucurau vehement
să se revadă, ca și cum ar fi întâlnit niște prieteni vechi,
extrem de buni, pe care nu i-au mai văzut de mulți ani.
Acest lucru s-a întâmplat chiar și în cazul întâmpinării
elevilor din primul an. Când am coborât din mașină,
prima persoană care mi-a ieșit în cale mi-a spus că este
colega mea din anul doi și m-a întrebat, înainte de a
mă întreba cum mă cheamă, dacă poate să mă
îmbrățișeze. M-a impresionat foarte tare să văd cu ce
deschidere și cu câtă afecțiune primesc acești oameni
persoane complet diferite, cu origini diverse, și cu cât
entuziasm le deschid brațele și le sar în ajutor.

care este cea mai mare diferență, la nivel de
mentalitate, între oamenii de aici și cei de acolo?

Cea mai mare diferență o consider aceea că, la
această școală, oamenii sunt interesați mai mult de
starea de bine și de nivelul de viață al celorlalți și al
planetei în general, pe scurt sunt altruiști și ambițioși.
Sunt oameni care își doresc să schimbe lumea în bine,
să ajute întotdeauna, să facă diferența. Chiar și în pro-
cesul de selecție, ei nu au fost aleși strict pe baza re-
zultatelor lor la învățătură, ci mai degrabă pe baza
personalității și preocupărilor lor. Există elevi cu tot
felul de aptitudini și de nivele diferite de cunoștințe
școlare, dar personalitatea aceasta deschisă și altruistă
este punctul comun al întregii comunități.

care crezi că este dezvoltarea vizată de pro-
fesorii de acolo, în comparație cu a celor de aici?

În învățământul românesc, profesorii sunt ex-
trem de diferiți, având modalități și scopuri extrem de
diverse. Există cei care vizează dezvoltarea atât pe plan
personal ,cât și profesional a elevului, cei care doresc
doar să își predea lecția și să încheie ora, sau poate cei
care își doresc să atingă un anumit statut, sa fie
respectați și uneori temuți de elevi. Aici modalitățile și
scopul profesorilor este în mare unul comun. Ei folo-
sesc învățământul ca modalitate de dezvoltare a ele-
vului ca om. În fapt, din atitudinea lor transpare faptul
că nu contează la ce nivel ajungi atâta timp cât îți dai
silința și pui partea umană pe primul loc . În fapt, ei
înțeleg că nu toți suntem egali și ca nu putem studia
la același nivel. Nu pun presiune pe noi pentru a
ajunge toți la același nivel, ci încurajează orice evoluție,
considerând mai importantă bunăstarea noastră și
dezvoltarea personala

ce impact a avut schimbarea de mediu asu-
pra ta?

Schimbarea a fost intr-adevar una grea. Totul
aici este extrem de diferit și deseori îmi lipsesc multe
aspecte culturale și lucruri din viață cu care am trăit
până de curând. Întotdeauna va exista dorul de casă,
de familie, de prieteni. Lucrul de care am putut însă să
mă bucur a fost că, pentru o perioadă bună, nu le-am
putut resimți aproape deloc. Experiența este una atât
de interesantă și entuziasmantă încât, printre atâtea
lucruri noi și interesante, nu apuci să îți dai seama că
schimbările prin care treci ar trebui să fie cu adevărat
grele. În plus, comunitatea este atât de deschisă și de
prietenoasă, încât toată lumea te sprijină oricând ai
avea nevoie și te ajută să treci mult mai ușor peste
orice dificultăți ai întâmpina în a te obișnui cu noul
mediu. Ceea ce pot spune, însă, în final, este că acest
mod de viață și mod de a fi m-a schimbat și ma atrage
constant către el și sper ca la finalul acestor doi ani să
plec de aici nu doar cu o diplomă și o bursă la o uni-
versitate, ci un alt om mai preocupat de problemele
lumii, mai altruist și mai bogat în experiențe de viață.

A consemnat miruna miron, clasa a XI-a E
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paşi spre Microsoft

încă din anii liceului, cătălin doroftei s-a ară-
tat a fi o fire în mod constant curioasă, deschisă
spre noi  provocări, fiind de asemenea şi pasionat
de tehnologie şi cum poate aceasta să fie utilizată
în viaţa de zi cu zi. după ce a absolvit colegiul na-
ţional în anul 2011, acesta urmează studiile univer-
sitare la reading university, secţiunea bsc applied
artificial intelligence, până în anul 2015.  apoi, că-
tălin a fost angajat al unor diverse mari firme cu-
noscute pe întreg mapamondul, precum google
garage, universal applications, cities unlocked,
future decoded şi rolls royce. în prezent lucrează
la microsoft uk, fiind mereu  în căutarea unor noi
oportunităţi în domeniul analitic. 

cum a început interesul / pasiunea pentru
domeniul it? 

Pasiunea pentru domeniul IT a început din
liceu, a fost o perioadă în care petreceam destul de
mult timp cu jocurile online. Toate jocurile online sunt
făcute ca jucătorul să poată câştiga.  De aici a plecat
ideea de a face o facultate pe Inteligența Artificială. Am
vrut să aflu mai multe despre ce în-
seamnă inteligența artificială și cum ar
putea fi folosită nu doar pentru jocuri
online, dar și ca să ne faca viața de zi
cu zi mai ușoară. 

care sunt cele mai importante
etape ale evoluției tale profesionale
până acum? 

Aș zice că cea mai importantă
etapă, cea care m-a ajutat să intru în
domeniul IT, la Microsoft, a fost un loc
de muncă ce nu avea absolut nicio le-
gatură cu domeniul în care activez
acum. Am lucrat o perioadă ca vânză-
tor din ușă în ușă, vorbind cu diversi
oameni pentru a afla dacă au izolație
la casă. 

Experiența de a vorbi cu cineva pe care nu l-ai
mai vazut înainte, și în 10 secunde să te invite în casă,
ca 30 de minute mai tarziu să închizi o vânzare, este
incredibilă! Nu aș recomanda-o ca și carieră, dar sunt
multe lucruri care se pot învăța - cum să citești oame-
nii, cum să răspunzi la obiecții și, în special, cum să îi
asiguri că lucrul despre care le vorbești este bun pen-
tru ei. E un joc al numerelor mai mult decat orice, de
ce bați la mai multe uși, de ce ai mai multe șanse să
faci o vânzare.

Acesta a fost job-ul care m-a ajutat să intru în
Microsoft. Am avut destulă experiență încât să îmi di-
versific răspunsurile la întrebări și nu cred că se astep-
tau la așa povești.

A doua etapă importantă a fost perioada inter-
nshipului pe care l-am facut cu Microsoft. Având în ve-
dere că nu știam exact ce mi-aș dori să fac pe viitor,
internship-ul a fost o oportunitate ideală să testez
apele. Am lucrat ca și Consultant în domeniul IT pentru
Microsoft. Am avut șansa să lucrez la un proiect foarte
interesant, ce avea ca țel adăugarea unei alte dimen-
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siuni pentru oamenii orbi sau cu probleme de vedere.
Mai mult informatii despre proiect sunt aici
:http://news.microsoft.com/stories/independence-
day/

Pe perioada internship-ului am început să des-
copăr ce mi-aș dori să fac după ce termin facultatea,
iar rolul de Consultant mi se părea din ce în ce mai
atrăgător. Ce ma încânta cel mai mult la el e că are
două părți. Trebuie să știi tehnologiile și cum se îm-
bină, dar, în același timp, lucrezi cu clienți. Trebuie să
le rezolvi problemele cu experiența pe care o ai, iar
dacă nu o ai, înveți! 

În continuare, lecții foarte importante pentru viitor.

în ce constă munca unui inginer de software
la celebra companie microsoft?

Aș spune că cea mai importantă parte din
munca pe care o fac este să înțeleg problema pe care
o am în față la un moment dat. Știind ce incerc să re-
zolv, vine o perioadă de cercetare în care aflu care ar
fi metoda potrivită. În același timp trebuie să ai o rețea
profesională pe care să te poți baza. Nimeni nu poate
face totil singur. 

Alt aspect important din munca pe care o fac
este comunicarea, cu clientul, managerul și colegii. E
foarte important să fie un canal de conversație deschis
și transparent între toate părțile care lucrează la
aceeași problemă.

Mentalitatea din companie nu este neaparăt că
cineva trebuie să fie extraordinar de tehnic, accentul
cade mult mai mult pe relații interpersonale și pe ju-
decată. Bineînțeles, aspectul tehnic este în continuare
important - suntem o companie de IT la finalul zilei.

În principal o zi de muncă începe pe la 9, o
conversație cu ceilalțicolegi, o cafea, problema pe care
încerc să o rezolv azi, cercetare,  pranz, implementarea
în sine (aici scriem cod) și teste (in continuare cod). Pe
parcursul zilei, email-uri și întâlniri cu diverși oameni
din companie. 

ce contribuții personale deosebite ai avut
până acum în domeniul it? 

Majoritatea contribuțiilor pe care le-am avut au
fost în cadrul proiectelor în care am lucrat.

Două dintre metodologiile pe care le-am con-
struit sunt folosite în Microsoft UK în cadrul altor pro-
iecte. Una dintre ele este o metodă de testare a unei
tehnologii de manipulare a datelor, iar a doua se referă
la o platformă pentru Internet of Things. Mai în detaliu,
este vorba despre dispozitive care trimit mesaje plat-
formei respective, iar platforma se ocupă de operațiile
de clasificare și extragere a informațiilor din ele.

Pe baza acestora, se iau decizii referitoare la sta-
rea de funcționare a dispozitivului.

care sunt pașii de urmat pentru un adoles-
cent pasionat de it, care urmărește să își constru-
iască o carieră? 

Sfatul meu ar fi să încerce cât mai multe lucruri
în materie tehnică. Programarea în orice limbaj ajută,
iar cunostințele de matematică și fizică sunt incredibil
de folositoare (mulți dintre colegii și colegele mele nu
au terminat o facultate de IT, mai degraba fizica/ma-
tematica). O dată ajuns/ajunsă în facultate poate în-
cepe să aplice pentru internship-uri și work experience.
Nimic nu se compara cu experienta dobandita on the
job.  Am realizat că am învațat mai mult intr-un an de
internship decat in 2 ani de facultate :) .

dincolo de latura profesională, cum ți se
pare viața în uk? 

Dupa 5 ani petrecuți aici, a început să mi se pară
normalitate. A fost puțin mai greu la început, dar m-
am acomodat în timp. Încerc totuși să ajung acasă cam
cat de des pot.

ce amintiri păstrezi despre anii de liceu
petrecuți la colegiul național?

Nu voi uita niciodată orele de fizică cu Domnul
Profesor Ouatu și orele de istorie cu Domnul Profesor
Popa. 

Domnul Ouatu mi-a fost diriginte și m-a îndru-
mat încă de la început, când am luat 2 în primul test.
Toate orele de fizică erau mai mult sau mai puțiin un
val de emoție, niciodată nu știam ce o sa se intample
„Ne ascultă? Ne predă? Sau discutăm despre aseleni-
zare?”

Domnul Popa este unul dintre profesorii care
apreciază modul în care gandește elevul, nu doar cum
recită lecția - un lucru care se aplică în orice conjunc-
tură a vieții. Pe aceeași idee nu cred că voi uita nici
orele cu Doamna Bliorț, ce mi-a demonstrat același
lucru.

Au consemnat diana postolache, 
daria-alexia grigoraș, clasa a IX a A
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faMilia iDeo iDeis 

Ideo Ideis este un festival de teatru tânăr
desfășurat în Alexandria, județul Teleorman. Dacă stăm
puțin și analizăm situația vom constata că un oraș în
care nu exista un teatru sau un cinematograf, a ajuns
să fie numit „Capitala teatrului tânăr”. În România anu-
lui 2016, același oraș care nu are în continuare un tea-
tru,  are totuși ceva aparte: „Ideo Ideis”. 

Totul a început în anul 2006, când trei liceeni din
Alexandria, Alexandru Ion, Andreea Borțun și Oana Ga-
vrilă, dintr-o trupă de teatru, s-au hotărât să facă pro-
priul lor festival, chiar la ei acasă. Încă de la început
acest festival a fost susținut de marele actor Marcel
Iureș, care afirma ulterior că a avut încredere în acest
festival pentru simplul fapt că a mirosit „că era ceva de
bine”. De-a lungul timpului (în 2016 a avut loc ediția
cu numărul XI) o serie de oameni fantastici au susținut
acest festival. Ce înseamnă oameni fantastici? Actori în
mare parte, precum Andi Vasluianu, Marius Manole,
Medeea Marinescu, Vlad Zamfirescu, dar și oameni
frumoși din televiziune și nu numai, precum Cătălin
Ștefănescu, Andi Moisescu, Pavel Bartoș (actor de ase-
menea), Angela Gheorghiu și mulți alții.

Nu oamenii care susțin acest festival sunt cei
mai importanți, ci și organizatorii, voluntarii, echipa
tehnică Shtanga Boyz și normal, toți sponsorii și
autoritățile locale. Acum că am mulțumit pe toată
lumea, trebuie să știm că acest festival este un loc în
care nu ai cum să nu vrei să te întorci. În anul 2006, la
prima ediție a festivalului, făceam 13 ani. În 2016 (la 23
de ani)  încă sunt prezent în Alexandria, pentru că
acolo s-a format o familie frumoasă. Familia Ideo Ideis. 

La prima ediție am rămas șocat, într-un mod
plăcut, de bunătatea organizatorilor și de felul în care
ajungi să fii prieten în 10 zile cu oameni pe care nu i-
ai mai văzut niciodată. În acele 10 zile în care au loc
workshop-uri, seri de cinematecă și multe alte

activități, cunoști oameni extraordinari și îți dai seama
că pe lumea asta încă mai există oameni „mișto”. De
ce aici s-a format o familie? Foarte simplu. De-a lungul
edițiilor oamenii s-au cunoscut, au devenit prieteni,
foarte buni prieteni, unii au format și un cuplu, mai nou
la ediția XI, am realizat că unii deja au făcut și copii, iar
în cadrul aceleiași ediții...s-au și căsătorit. Live. La Ale-
xandria. Nu numai că îți faci prieteni și cunoști și
interacționezi cu o serie de oameni din teatru, dar
experiența Ideo Ideis te formează ca om. 

Pentru cei care sunt deja „veteranii” festivalului,
ne dăm seama că Ideo Ideis se maturizează an de an,
ca și noi de altfel. În fiecare an văd liceeni care sunt
foarte încântați de activitățile desfășurate în Alexan-
dria și unii chiar ajung să plângă la finalul festivalului.
Atunci realizez că așa eram și eu și colegii mei de
trupă de la vremea respectivă. Probabil de asta unii
dintre noi (veteranii) încă mai mergem la „Ideo”, pen-
tru a ne aminti de primele ediții, să simțim melancolia
cum își face efectul. Dacă ar fi să scriu câte ceva des-
pre fiecare an, sau despre anumite întâmplări din ca-
drul festivalului, s-ar putea să ajung să scriu o carte.
Cel mai bine ar fi să intrați pe site-ul oficial al festiva-
lului, vă uitați prin poze, video-uri (recomand cele des-
pre Shtanga Boyz) și cu siguranță veți zâmbi. Cel
puțin! 

Recomand tuturor liceenilor, tinerilor actori să
meargă la Alexandria, pentru că nu veți regreta. Tot ce
puteți regreta este că nu ați fost mai devreme.
Asumați-vă acest risc. 

ben popescu, absolvent al Colegiului Național, promoția 2012
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ochi albaștri ce sunt punți de
privire profundă, gesturi alese, o
voce recognoscibilă și replici memo-
rabile – în aceste câteva cuvinte îl
putem descrie pe horia veriveș, actor
la teatrul național „vasile alec-
sandri”, iași, din 2009. acesta s-a năs-
cut la 29 martie 1985 în iași, unde și-a
petrecut și anii adolescentini, urmând
astfel liceul de arte „octav băncilă”
și mai apoi fiind student la universi-
tatea de arte „george enescu”, la
clasa prof. dr. dionisie vitcu. pasiu-
nea pentru teatru se naște încă de
când era elev, primul rol pe care l-a
jucat fiind cel al meșterului manole,
iar cu timpul va ajunge să joace și în
alte piese remarcabile ce au fost
montate pe scena teatrului național.
Unele dintre cele mai cunoscute piese
în care a jucat sunt: Năpasta–de I. L. Ca-
ragiale, regia: Dionisie Vitcu (Gheorghe),
, Falstaff Show (cu scene din Henric al
IV-lea, Henric al V-lea, Nevestele vesele
din Windsor de William Shakespeare şi
improvizaţii actoriceşti), regia: Ion Sap-
daru (Poins), Pălăria florentină de
Eugène Labiche, regia: Silviu Purcărete
(Bobin), A murit Tarelkin! de A. V. Su-
hovo-Kobîlin, regia: Ovidiu Lazăr (Varra-
vin / Polutatarinov), Colivia de Georges
Feydeau, regia - Cristian Hadji-Culea
(Bouzin), Vizita bătrânei doamne de
Friedrich Dürrenmatt, regia - Claudiu
Goga (al doilea cetățean), Cabaretul cu-
vintelor de Matei Vişniec, regia: Ovidiu
Lazăr (Mâncătorul de cuvinte), Cântă-
reaţa cheală de Eugène Ionesco, regia
Radu-Alexandru Nica (Domnul Martin)
și  Cafeneaua de Carlo Goldoni, regia -
Silviu Purcărete (Pandolfo).

tinereţea este cheMată
în scenă!
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  am avut privilegiul de a-l cunoaște și de a sta
de vorbă cu acesta. te rog să îmi exprimi în trei cu-
vinte ce reprezintă scena pentru tine…

Casă, Fericire, Plenitudine

pe o scară de la 1 la 10, cum apreciezi secția
de teatru/teatru de păpuşi a facultății de arte 
“george enescu” din iași ?

Din suflet 10. Tot timpul am îndrumat elevii care
și-au dorit să facă actorie către Facultatea de Arte “Ge-
orge Enescu“ din Iași. Și am un motiv simplu și foarte
pertinent: numărul studenților dintr-o clasă este mic
comparativ cu alte facultăți din alte orașe. Eu nu cred
că un profesor și un asistent pot “preda” actorie unei
grupe formate din 25-30 de studenți. Nu ai timp să te
ocupi de un student așa cum ar trebui. Eu am iubit fa-
cultatea. Au fost patru ani minunați. Și atunci, că și
acum, au existat și există profesori  extraordinar de
bine pregătiți, profesori  fanatici care ar “omorî” pentru
studenții lor.

ce sfat ai da unui absolvent la liceu ?
Trăiește-ți visul! Dacă vrei să devii actor, go for

it!... dar să fii conștient că drumul e lung, cu multe
suișuri și coborâșuri, că  succesul de multe ori se lasă
așteptat… Dar momentul în care poți să îl savurezi te
umple de energie și doar atunci simți că tot ce ai dăruit
celor din jur te face fericit. Vor fi mulți cei care îți vor

spune că e greu, că nu merită, că nu te vei îmbogăți
niciodată… dar momentul în care cel care primește
darul tău râde odată cu tine, plânge odată cu tine… va
fi copleșitor… simți că toată bogăția lumii e în mâinile
tale și iți vei dori să nu o pierzi niciodată.

cum reușesti să îți organizezi timpul ?
Programul meu nu este atât de spectaculos cum

ar crede lumea, dar este încărcat. Dimineața și seara
repetiții sau dimineața repetiții și seara spectacol. La
prânz obligatoriu merg acasă și mă odihnesc. Ăsta este
secretul: odihna! Și astfel reușesc să le fac pe toate. 

care sunt calitățile pe care ar trebui să le aibă
un viitor actor, din punctul tău de vedere?

Dăruire totală, condiție fizică bună, cultură ge-
nerală, îngrijire corporală exemplară, să trăim pe acest
pământ și să nu avem gândurile pe Lună, să nu uităm
că nimeni nu este de neînlocuit și talent.

având convingerea că teatrul este un dascăl,
îți mulțumesc că ai ascultat destinul și nu ai devenit
preot, cum a dorit bunica ta, sau medic stomato-
log, cum a dorit mama ta și îți mulțumesc pentru
împărtășirea de suflet și gând, de asemenea și pen-
tru învățăturile dăruite tinerilor actori. 

A consemnat antonia solomon, clasa a XI-a E
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n.a.g. sau Misterul şi
fruMuseţea artei

olivia dobrea, clasa a XI-a A

art is not what you see,
but what you make others see.

-edgar degas
Trăim într-o lume într-o continuă schimbare și

dezvoltare și, de multe ori,  m-am întrebat cum poate
ceva așa de vechi și de riguros precum arta să
supraviețuiască în această societate cosmopolită? Arta
s-a adaptat și și-a însușit câte o nouă mască pentru
fiecare curent în istorie. Artiștii de astăzi,
nonconformiști, avangardiști se exprimă într-un mod
cât mai modern, încalcă reguli, ascund simboluri în
spatele operelor lor și nu lasă niciun aspect, nicio cu-
loare, nicio urmă a pensulei să fie prea evidente. 

Îmi place să cred și să spun că Noaptea Albă a
Galeriilor a fost un proiect cu totul special într-un oraș
cultural ca orașul Iași, la care am putut descoperi ceva
nou și am putut experimenta altfel „arta”. Evenimentul
a avut loc pe 30 septembrie în intervalul orar 19:00-
01:00, și s-a bucurat de un succes imediat din partea
tinerilor curioși. Noaptea a oferit un surplus de magie
și mister, alcătuind contextul perfect pentru a spune o
poveste. Practic, în acea seară tomnatică de vineri,
artiști ne-au chemat la ei acasă să ne spună povestea
lor și ceea ce înțeleg ei prin artă. Numeroase galerii au
avut porțile deschise pentru public, precum Galeriile
Cupola, Dana, Labirint, Nicolae Tonitza, Theodor Pal-
lady, Meru. De asemenea, au fost deschise patru ate-
liere de designeri (Maison Chouchou, Redu, Upside
Down, Vogel Bags), atelierele artiștilor și un Hub crea-
tiv-Hubrica. Eu, personal, nu am ajuns la toate, dar am
vizitat zona centrală. 

Prin NAG, artiștii au vrut să încerce ceva nou,
să fie mai aproape de public, să colaboreze între ei
pentru a crea o seară de vis. Expozițiile vizau teme de
actualitate din lumea artei, prin care fiecare își exprima

o opinie cât mai liberă, într-un cadru informal față în
față cu artistul. Astfel, m-au impresionat și mi-au plă-
cut foarte mult  atelierele artiștilor de pe strada
Lapușneanu. Trec aproape zilnic pe acestă stradă, care
și-a păstrat ușor  ceva din atmosfera istorică și boemă
pe care o avea cândva, dar nu m-am gândit că în acele
apartamente se află atelierele unora dintre cei mai
importanți artiști ieșeni. Sculptori, pictori și designeri
au ales să-și prezinte atelierele iubitorilor de artă, de
frumos și de povești. Unii artiști te așteptau cu o po-
veste, unii te lăsau să descoperi tu singur fiecare
colțișor al locului lor favorit, să le invadezi intimtatea,
în timp ce ei înșiși erau precum niște exponate gata de
analizat în propriul lor mediu. Atelierele erau dezordo-
nate, pline de culoare, de ustensile, de carți, de muzică,
sugerând perfect sincretismul artelor și evidențiind mi-
cile obiecte și detalii care făceau dintr-o cameră
obișnuită, o cameră de artist. Deși era noaptea târziu,
după o săptămână de emoții și pregătiri, voluntarii și
coordonatorii NAG ne-au primit cu zâmbetul pe buze,
curioși să vadă reacția publicului. 

Privind în urmă, am învățat foarte multe în
acea seară, dar mai ales am învățat să trec peste ba-
rierele concretului și ale prejudecăților, și să îmbrățișez
mai multe metode de a cunoaște lumea și cultura din
orașul meu. Momentele trăite alături de prieteni, vă-
zând cât mai mulți cunoscuți mi-au oferit o imagine
plină de viață a mediului urban nocturn. Arta, la fel ca
ființa umană, se poate adapta oricărei situații, se poate
modela și poate uimi. Frumusețea și misterul ei stau
tot timpul ascunse într-o cafenea dintr-o clădire veche,
într-un apartament, într-o galerie la parterul unui bloc.

Trebuie să ai curajul să apeși pe clanță, să des-
chizi ușa...să experimentezi ceva nou în fiecare zi.  

Cum aș descrie eu NAG în câteva cuvinte?
Artă, prieteni, curaj, aventură, noapte, poveste. Gustu-
rile unor amintiri care vor rămâne mult timp întipărite
în mintea ta.

foto: Iuliana Chiriac
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scrisul DuBlează plăcerea
călătoriei

marius chivu este un scriitor, critic literar, şi
traducător născut pe 20 septembrie 1978 în ho-
rezu, judeţul vâlcea. debutează în anul 2012 cu vo-
lumul ,,vântureasa de plastic’’, pentru care
primeşte numeroase premii, precum premiul pen-
tru debut al uniunii scriitorilor. este un pasionat al
prozei scurte, această pasiune materializându-se în
2014 prin volumul ,,sfîrşit de sezon’’. jurnalele de
călătorie ,,trei săptămâni în himalaya’’(2012) şi
,,trei săptămâni în anzi’’(2016) îi aduc o mare po-
pularitate. este redactor la dilema veche din anul
2005, unde îşi ţine cronicile literare, a fost redac-

tor-editor al revistei dilemateca între anii 2007-
2013, şi din anul 2011 este editorialist la revista
elle. de asemenea, coordonează împreună cu florin
iaru şi cristian teodorescu singura revistă de proză
scurtă din românia, iocan.

care crezi că va fi viitorul presei scrise în condi-
ţiile în care mai toată lumea îşi ia informaţiile gratuit
de pe facebook sau de pe site-urile publicaţiilor con-
sacrate (the new York times, the guardian etc. )? 

Oricât de dificil de estimat ar fi ce se va întîm-
pla cu presa scrisă (şi nu vorbesc aici de viitorul înde-
părtat, ci de următorul deceniu), totuşi, mi-e imposibil
să-mi imaginez o lume fără reviste şi ziare. Într-un fel
sau altul cred că vor supravieţui. Sper că, aşa cum dis-
curile de vinil trăiesc acum o nouă vîrstă (de nimeni an-
ticipată), la fel se va întîmpla şi cu presa pe hârtie: va fi
din nou, cândva, la modă să citeşti ziare şi nu tablete.
Sigur, la un alt nivel, oricum nu de masă. Dar genul
acesta de reacţii au existat şi vor exista în istorie.

Cât despre presa online şi Facebook, acestea
s-au dovedit de nenumărate ori surse necredibile,
pline de speculaţii, mituri, minciuni şi manipulări. Nu
tot ce e gratuit e bun şi de încredere. Sunetul de pe
vinil nu are egal, de-aia şi costă. S-ar putea ca într-o zi
să ne obişnuim sau chiar să scăpăm de tentaţia gratui-
tului. Eu, spre exemplu, sunt abonat la The New Yorker,
care-mi vine săptămînal în cutia poştală. Prefer să plă-
tesc pentru calitate şi să citesc altfel, decât ceilalţi:
adică cu stil.

mai sunt apreciate un concert, o operă sau
un film de lumet la fel ca acum 50 de ani? 

Niciodată în istorie atât de multă lume nu a
văzut așa de multe filme şi concerte, spectacole de
operă, de teatru etc. şi nu citeşte mai multe cărţi decât
astăzi. Ceea ce odată era o experienţă rezervată doar
unei clase de oameni (cei avuţi), astăzi cultura, chiar şi
cea înaltă, a devenit o experienţă de masă. Spre exem-
plu, astăzi poţi merge la un cinema de mall din Bucu-
reşti să urmăreşti în direct spectacolele de balet din

foto: www.facebook.com
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stagiunea Teatrului Bolşoi. Oricine îşi poate cumpăra
sau pirata DVD-uri cu concerte rock legendare din tre-
cut sau din prezent. La fel şi cu albumele muzicale şi
cu filmele. Poţi vizita virtual muzee de artă din China
sau din SUA, ai acces online la arhive de fotografie…
Recent Casa de discuri Electrecord şi-a digitalizat toată
arhiva muzicală, şi contra unei sume modice, poţi as-
culta orice cântec care s-a înregistrat în România în ul-
timii 50 de ani. Toată cultura produsă de omenire se
află astăzi la un click distanţă, accesibilă oricând oricui
are o conexiune de net.

E-adevărat însă că s-a schimbat natura expe-
rienţei cu care altădată oamenii mergeau la un concert
sau vedeau un film la cinema. Ceea ce atunci era o ex-
perienţă scumpă, rară, poate chiar unică, astăzi a de-
venit ieftină şi repetabilă. Consumăm mai multă cultură
azi, dar nu ştiu dacă şi mai bine. Depinde însă de fie-
care cum apreciază cultura “consumată”. În general, eu
prefer cantitatea, dar când îmi place ceva, îmi fac timp
să aprofundez şi să apreciez cum se cuvine acel album,
film, concert etc.

recent ţi-a apărut cartea ,,trei saptămâni în
anzi'', fiind al doilea volum de acest tip după cel
din himalaya. ce găseşti atrăgător la acest travel
writing? 

Îmi place să călătoresc, dar dacă şi scriu parcă
îmi dublez plăcerea, ştiind că şi alţii se vor bucura de
călătoria mea. Înainte de toate însă, trebuie să spun că

ţinerea unui jurnal nu face decât să-ţi îmbunătăţească
felul în care călătoreşti,  pentru că te obligă să fii încă
şi mai curios, şi mai atent la detalii; te obligă să „ab-
sorbi” mai mult. Apoi, punerea în cuvinte a călătoriei
te ajută să o înţelegi mai profund şi să ţi-o întipăreşti
şi mai bine în memorie. Nu-ţi dai seama de ravagiile
memoriei decât după ce reciteşti ce-ai scris în jurnalul
unei călătorii de acum cinci ani şi constaţi cât de multe
detalii ai uitat între timp. 

În fine, travel writing-ul este poate cel mai liber
dintre genurile literare, pentru că poţi pune într-o carte
de călătorie aproape orice: de la gândurile tale, la dia-
logurile altora; de la poezii la fotografii şi hărţi; de la
citate din alte cărţi sau din ziare la note de subsol…
Poţi face aproape orice într-o carte de călătorie, atâta
timp cât o faci bine şi interesant. 

caracterizează rezultatul alegerilor din s.u.a
în câteva cuvinte! şi cum ne influenţează pe noi,
românii, acest rezultat? 

Este o surpriză neplăcută şi îngrijorătoare, ca să
fiu blând. Trump este un politician al regresului: incult
şi ignorant, misogin, xenofob, rasist, care neagă schim-
bările climatice şi evidenţele ştiinţifice etc. Rămâne de
văzut dacă şi cum va influenţa omenirea, nu doar pe
noi, românii. 

din relatările tale, munca de critic literar e
una care îşi are pericolele sale, ai fost ameninţat cu
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bătaia şi chiar hărţuit de un prozator nemulţumit
de cronica ta. s-a materializat vreodată una dintre
aceste ameninţări? 

Din fericire, niciodată. Erau doar vorbe spuse la
supărare.

care sunt ultimele trei piese pe care le-ai as-
cultat? 

Tocmai ascult colona
sonoră a filmului Arrival,
compusă de Johann Johan-
nsson, care-mi place la fel
de mult ca filmul. Înainte de
asta, am ascultat un album
nou de la The Veils - Total
Depravity, şi un album mai
vechi de la The Smashing
Pumpkins – Siamese
Dream, de care probabil nu
mă voi sătura niciodată.

dostoievski, sara-
mago sau roth? 

Roth e mai aproape
de sensibilitatea mea; dar
Saramago este un mare sti-
list, iar Dostoievski i-a influ-
enţat oricum pe toţi. 

ce carte non-fiction
te-a impresionat în ulti-
mul timp? 

Dulcele bar de Jr
Moehringer, Editura Pu-
blica. Orice băiat ar trebui
s-o citească. 

ce te-a impulsionat
să te apuci de poe-
zie/proză? 

Plăcerea şi nevoia de
a scrie. Lucrurile astea merg
întotdeauna împreună,
chiar dacă uneori una e mai mare decât cealaltă.

ce părere ai de tot tam-tam-ul creat în urma
decernării premiului nobel pentru literatură lui
bob dylan? 

A fost justificat şi de înţeles, pentru că Bob
Dylan a fost mereu văzut ca un muzician şi nu ca un
poet, cel puţin nu ca unul în sens convenţional. Dar eu
m-am bucurat, pentru că premierea lui a deschis puţin
graniţele literaturii şi, mai ales, pentru că astfel a fost
adus un omagiu culturii populare, cel puţin la fel de
importante precum cea academică. Sigur, există poeţi
în viaţă mai mari decât Bob Dylan, dar Premiul Nobel,
care se acordă doar o dată pe an, nu-i poate premia şi
nu-i va premia niciodată pe toţi cei care ar merita. Este
o fatalitate care an de an creează frustrări. Dar din fe-
ricire există şi alte premii.

ştiu că eşti un mare pasionat de muzică, cum
crezi că generaţia mea şi cele care vor mai veni se

pot reîntoarce la jazz, rock, blues etc., lăsând la o
parte muzica comercială din zilele noastre?

Am avut de curând o întâlnire cu elevi de liceu
din Bistriţa care m-au rugat să le spun ce muzicieni sau
trupe dintre cele care-mi plac mie le-aş recomanda şi
am constatat, deopotrivă uluit şi bucuros, că îi ştiau
aproape pe toţi. Faptul că adolescenţi de 16-18 ani as-
cultă Tom Waits, Leonard Cohen, David Bowie, Nick

Cave, Led Zeppelin, Pink
Floyd, Nirvana, Radiohead
etc., asta-mi arată că mu-
zica bună nu moare nicio-
dată tocmai datorită muzicii
proaste, comerciale de as-
tăzi, care e mimetică, de
care te saturi repede, fără
profunzimi. Sunt bune şi
chipsurile, dar tot mai buni
sunt cartofii copţi la cuptor
în unt şi rozmarin. 

Cine are gusturi,
nevoi şi curiozităţi muzicale
va descoperi singur artiştii
adevăraţi. Există Wikipedia,
YouTube, radio-uri online,
reviste şi conturi de Face-
book (Consequence of
sound, Diffuser, Uncut,
Mojo, NME, Team Rock
etc.) şi, din click în click sau
link după link îţi poţi face
singur o ditamai educaţia
muzicală. Aşa s-a întîmplat
şi cu mine, şi cu cei de di-
naintea mea. Şcoala nu te
învaţă astfel de lucruri, de-
pinde de tine să descoperi
muzica adevărată.

obişnuiesti să ci-
teşti e-book-uri? 

Nu, am prea multe
cărţi pe hîrtie pe care abia
aştept să le citesc. Eu nu am

încă motive să citesc e-book-uri, dar nici nu cred că e
vreun lucru rău. E bine să citeşti şi e minunat să-ţi şi
placă să citeşti. Nu contează pe ce suport.

dacă ar veni apocalipsa, ce film ai revedea, şi
de ce?

The Party, în regia lui Blake Edwards, cu Peter
Sellers. Pentru că e, în continuare, cel mai amuzant film
văzut de mine. Nu m-am săturat niciodată de el şi, pro-
babil, m-ar înveseli şi în proximitatea apocalipsei. 

nu regreţi că nu ai făcut o carieră artistică,
lăsând în spate studiile de coregrafie şi ,,mircea va-
silescu band''?

Nu, pentru că mă pricep mai bine să scriu
decât să dansez şi să cânt. În plus, cariera de scriitor
poate fi mai lungă decât cea de dansator sau de roc-
ker; aşa că mă voi putea bucura mai mult timp de plă-
cerea de a scrie.

A consemnat cezar vasiliu, clasa a XI-a E
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portativul aDolescenţei

experienţe muzicale

referent cultural al casei
de cultură a studenților iași și
absolvent al facultății de inter-
pretare muzicală din cadrul
universității „geroge enescu”
iași, domnul profesor petran
paveliuc a pus bazele școlii
„petran music school”, unde
elevii talentați învață să abor-
deze muzica dintr-o perspec-
tivă ce le potențează pasiunile.
a fost implicat în numeroase
evenimente, organizând, în pe-
rioada 2007-2010, festivalurile
"rock'n'iasi summer edition"
și "rock'n'iasi winter edition",
inițiind, alături de membrii
formației edelvais, în care a și
făcut parte, proiectul
„rock’n’liceu”. acesta oferă
tinerilor liceeni, care sunt
membri ai trupelor rock, opor-
tunitatea de a se afirma. dum-
nealui consideră că orice
adolescent talentat  ar trebui
să învețe muzica din plăcere și
a fost de acord să ne
împărtășească opiniile sale. 

ce face diferită școala
dumneavoastră de muzică de
celelalte astfel de spații de ma-
nifestare și de unde a pornit
totul?

Petran Music School este un proiect vechi din
2007, un proiect pilot. Când am început cursurile mi-
am dorit să fac o școală privată de muzică și acest con-
ceput s-a concretizat abia în acest an, după aproape 9
ani. Față de alte locații care promovează activitățile
muzicale, noi, profesorii de aici mizăm foarte mult pe
latura emoțională a elevilor, încercăm să lucrăm și pe

planul psihologic pentru dezvoltarea lor personală,
pentru că marea majoritate nu vor să facă muzică de
performanță, cu toate că noi suntem pregătiți și pentru
acest segment. Ponderea mai mare însă este reprezen-
tată de copiii care vor să experimenteze muzică, sa o
învețe la un instrument, să studieze din plăcere. De
aceea elevul este tratat în spiritul unei apropieri de
contextele dezvoltării economice, sociale, culturale și
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nu după metode vechi, standardizate, clasice, poso-
morâte.

ce vă atrage către muzica rock?
Petran Paveliuc: Muzica rock este muzica pe

care o simt cel mai bine, datorită faptului că instru-
mentul meu, chitara, poate să abordeze o varietate
foarte largă de genuri muzicale. Rock-ul mă definește
mai bine, rock-ul și blues-ul, acesta din urmă în special
pentru feeling-ul creat, iar rock-ul pentru energia, di-
namismul, viteza sa. Sunt o persoană foarte incisivă
când iau chitara în mână.

care este importanța cunoașterii unui instru-
ment pentru un solist vocal și cum se influențează
acestea reciproc? 

Cel care are un anumit talent nativ în interpre-
tarea vocală este ajutat de instrument, își
îmbunătățește tehnica, auzul, ritmul, toți parametrii

necesari procesului de învățare a muzicii. Este un factor
nu obligatoriu, dar cu siguranță ajutător. 

care considerați că ar putea fi continuitatea
în domeniul artistic al unui absolvent al școlii dum-
neavoastră, dat fiind faptul că domeniul artelor a
devenit alunecos și riscant?

După cum spuneam, sunt destul de puțini cei
care vor să rămână în acest domeniu, însă noi suntem
în foarte bune legături și la nivel personal, dar și
instituțional cu Universitatea de Arte George Enescu
și, în viitorul apropiat, cu alte câteva universități dina-
fara țării. Totodată noi susținem și încercăm să îndrep-
tăm elevii spre aceste instituții, îi încurajăm, îi ajutăm
în ceea ce privește depunerea actelor…

vorbiți-ne despre activitatea dumneavoastră
ca instructor animator din centrele de plasament
din târgu frumos. cum receptează acești copii mu-
zica? poate mai profund…?

Activitatea mea a fost desfășurată într-un centru
care găzduiește copii cu deficiențe mintale, dar a fost o
perioadă frumoasă pentru că am reușit cu ajutorul lor să
facem foarte multe lucruri interesante, câteva spectacole.
Erau foarte implicați, muzica îi ajuta să-și depășească fru-
mos condiția aceea de internat, de copii asistați. 

cum putem combate îndoctrinarea cu mu-
zică ușoară, foarte ușoară, care inundă și eclipsează
la radio și tv? 

Ține foarte mult de politica mass-media, o poli-
tică nu prea prietenoasă cu  muzica calitativă și nonco-
mercială. Este foarte greu de găsit un echilibru, pentru
a ajuta și masa mare a populației să asculte ceva de ca-
litate. Petran Music School încearcă să inducă elevilor
ideea de creativitate, originalitate, spre a-i stimula și în-
drepta spre compoziții proprii. școala noastră pune la

dispoziție și un studio
de înregistrări, la cos-
turi foarte mici. Dorim
să promovăm astfel
potențialul fiecărui
elev. 

ce artiști as cul   tați
dumneavoastră? 
Nu aș vrea să trădez
pe nimeni, însă va
voi dezvălui câțiva.
Din zona rock mă
gândesc repede la
ACDC, Metallica, Iron
Maiden. În ceea ce
privește pop-ul, Mi-
chael Jackson, The
Script, The Weekend.
Din regiunea R&B,
Beyonce, rock’n roll,
Elvis Presley.

A consemnat ioana
tătăruşanu, 

clasa a IX-a E
foto: arhiva personală Petran Paveliuc
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Adolescentia

groW
exersează, asiMilează, progresează!

mara slătineanu, clasa a XI-a B

Dezvoltare. Diversitate. Cunoaștere de sine. Într-
un singur cuvânt - GROW. Un proiect de educație non-
formală care s-a transpus într-un stil de viață, o șansă
de a-mi descoperi adevărata valoare, scopul și ambiția
de care pot da dovadă. O comunitate pornită de la
visul unui simplu părinte, Ștefan Pălărie, fondatorul
Asociației Școala de Valori și al proiectului GROW, în
speranța de a crea o educație mai bună pentru copiii
săi și pentru adolescenții din România.

Totul a început cu
viziunea de transformare
a României într-o socie-
tate care generează în-
credere, echilibru şi curaj.
De aceea, inițiatorii Școlii
de Valori, “părinții”
GROW-ului, și-au propus
să construiască caractere
puternice pentru viitor
prin crearea unei comu-
nităţi de tineri autonomi,
care acţionează colabo-
rativ, responsabil şi etic. 

Ideea ce stă la baza acestei comunități prezintă
puterea de transformare a unei societăți ca fiind in-
terdependentă de educație și tineri. GROW este
menit să le fie un ghid în procesul de construire a ca-
racterului și în cel al descoperirii de sine. Îi ajută să
aibă mai multă încredere în ei şi să găsească răspun-
suri la întrebările care îi preocupă: Cine sunt eu? Care
sunt valorile mele? La ce sunt bun? Acest program îi

însoțește pe tineri pe întreaga perioadă a liceului, in-
stigându-i la autenticitate și oferindu-le susținere în
procesul de autocunoaștere printr-o abordare pe ter-
men lung, în cadrul căruia sunt provocați să înveţe
experimentând şi exersând, într-un context prietenos,
intercultural.

Vorbind de latura interculturală a proiectului,
una dintre atracțiile principale sunt trainerii

internaționali aduși prin
intermediul AIESEC, cea
mai mare organizașie
internațională de tineri,
acesta fiind unul dintre
principalii colaboratori
ce fac ca fiecare ediție
GROW să fie un succes.
Provenind din peste 20
de țări, acești tineri au
devenit traineri pentru
două luni, având parte
de o experiență de
învățare reciprocă incre-
dibilă, o mare parte din-

tre ei mărturisind că România își manifestă cu adevărat
potențialul prin generația de adolescenți ce a trecut
printr-o transformare uriașă atunci când i s-a oferit
oportunitatea de educație non-formală. Fie ei din
Mexic, Brazilia, Indonezia sau Statele Unite ale Americii,
cu toții au rămas atașați de familia GROW, care și-a
lăsat profund amprenta asupra experienței lor inter-
culturale. 
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Din punct de
vedere personal,
GROW a fost schim-
barea de care aveam
nevoie pentru a ieși
din cochilie, pentru a
mă manifesta prima
dată cu toată per-
soana mea. Pe parcur-
sul acestui proces am
evoluat de la per-
soana timidă, cu frică
de exprimare, la o in-
dividualitate oportu-
nistă în sensul bun al
cuvântului, reușind să-
mi echilibrez persona-
litatea și să-mi dezvolt
abilitățile sociale, de
public speaking, lea-
dership și time mana-
gement. Astfel, la
momentul prezent
sunt implicată în di-
verse activități extra-
curriculare ce îmi
dezvoltă preponde-
rant latura sociala da-
torită deschiderii pe
care mi-a oferit-o
GROW, fiind introdusă
într-o comunitate în continuă dezvoltare ce m-a făcut
să cunosc oameni de la care pot sustrage puncte forte
și experiențe diverse.

Adolescența este perioada formării, a cunoaș-
terii de sine, o realitate dulce care pare nesfârșită, însă
care trebuie tratată cu responsabilitate și perseve-
rentă pentru a crea lansarea necesară către un viitor

strălucit. În acest scop, educația non-formală s-a dez-
voltat considerabil în România în ultimii ani și, impli-
cit, GROW este una dintre cele mai potrivite
oportunități de care un adolescent ar trebui să profite
pentru a-și ușura procesul de dezvoltare personală și
profesională într-un cadru cât mai prietenos și mai
divers. foto: Mara Slătineanu
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voluntariatul, şansa către o
luMe Mai Bună…

miruna anton, clasa a XI-a B

Interacțiune, cunoștințe, emoție, amintiri și, nu
în ultimul rând, oameni. Acestea sunt câteva cuvinte
ce descriu motivul pentru care iubesc voluntariatul.
Însă, cel mai important este faptul că voluntariatul te
ajuta sa depăşeşti barierele necunoscutului.

Unele dintre cele mai frumoase şi interesante
experienţe le-am trăit în cadrul clubului de voluntariat
“LEO All Stars”.

“LEO All Stars” este un club de voluntariat, care în-
cearcă să rezolve o parte din problemele comunităţii şi,
de asemenea, să ajute cât mai multe persoane cu o si-
tuaţie precară. Sunt membru activ în această organizaţie
de un an şi am avut ocazia să particip la diverse proiecte,
care m-au ajutat să devin persoana care sunt acum.

Unul dintre cele mai de
impact proiecte a fost vizita la
Liceul “Moldova”(special) din
Târgu Frumos, unde învaţă
copii cu dizabilităţi mintale şi
probleme de vedere, o parte
din ei fiind “nevăzători”. Pen-
tru câteva ore am pătruns în
universul lor şi ne-au învăţat
cum este sa trăieşti o viaţă di-
ferită pentru noi, însă perfect
normală pentru ei. Mulţi dintre
noi au tendinţa de a crede ca
aceşti copii sunt altfel, însă
este o percepţie total greşită.
Am avut ocazia să interacţio-
nam între noi şi mi-a atras
atenţia un băiat de clasa a 12-
a care a transmis o energie
pozitivă şi m-a fascinat viziu-
nea sa asupra vieţii şi cum îţi
găsea fericirea în cele mai mici

gesturi şi lucruri. Proiectul a constat în a găti cunoscuta
prăjitură “lava cake”  cu aceşti copii şi de a ne bucura
de câteva ore împreună.

A face voluntariat înseamnă să te dezvolţi atât
pe tine cât să-i ajuţi şi pe ceilalţi să crească odată cu
tine. De asemenea, implică un proces continuu de în-
văţare, nu numai a unor lucruri practice, dar şi a unor
lecţii de viaţă. Am  întâlnit persoane deosebite, gene-
roase, care se dedică unei cauze în care cred, fără a aş-
tepta ceva în schimb.

Consider că prin voluntariat înveţi ideea de
omenie, idee care, după părerea mea, este pe cale de
dispariţie într-o lume ghidată de principii economice
si politice.
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DescoperinD Berlinul

între rigoare şi nonconformism

ruxandra mărgineanu, clasa a XI-a E

Berlinul este una dintre capitalele europene ce
îmbină istoria, cultura şi arhitectura într-un oraş aparte,
reprezentând un simbol atât al valorilor vestice, cât si
al libertăţii pentru estul continentului. Acest lucru
poate fi uşor justificat de soarta sa din timpul secolului
al XX-lea; cu toate acestea, până în vremurile actuale,
Berlinul a ajuns o emblemă a Europei prin diversitatea
obiectivelor pe care le oferă si a evenimentelor la care
a fost martor.

Din punctul de vedere al artelor cinematogra-
fice, Festivalul Internaţional de Film de la Berlin este
cel mai cunoscut eveniment de acest tip din spaţiul
german şi european. Cunoscut şi ca Berlinala, are loc
anual din 1951, premiile sale, Ursul de Aur şi Ursul de
Argint fiind râvnite de artişti din toată lumea. Astfel, o
dată pe an, oraşul devine împânzit de personalităţi din
lumea filmului doritori să obţină premiul-simbol al Ber-
linului. Pentru mulţi, această aspiraţie a devenit reali-
tate, întrucât în primul an al organizării sale, Ursul de
Aur a fost acordat renumitului film Disney ,,Cenuşă-
reasa’’, însă în anii următori premiul a fost primit de
filme din toate genurile, inclusiv 12 Angry Men şi, în
2013, pentru prima dată, de un film românesc, Poziţia

copilului, regizat de Călin Netzer, care prezintă dragos-
tea de mamă în contextul minorităţii maghiare din Ro-
mânia. 

Artele vizuale nu sunt reprezentate în Berlin
doar de cinematografie, pictura şi arta stradală ocu-
pând roluri importante în constituirea imaginii capita-
lei. Un simbol al Berlinului modern, East Side Gallery
ocupă, pe partea estică, cu o sută cinci picturi, cei o
mie de metri rămaşi din Zidul Berlinului după 1990.
Picturile artiştilor din întreaga lume exprimă euforia şi
speranţa spre un viitor mai bun pentru tot globul a oa-
menilor separaţi de către regimul comunist, preferând
teme sociale sau politice ce au marcat Berlinul secolu-
lui al XX-lea. Prima pictură de pe zid rămâne, probabil,
şi cea mai cunoscută, Câteva capete de Thierry Noir
sugerând o lume diversă dar, totodată, tolerantă, cari-
caturile fiind stilul adoptat ulterior de restul artiştilor
ce au pictat monumentul. 

Pictura excentrică a fost mereu promovată de
berlinezi, nu doar prin cea mai mare galerie în aer liber,
cât si prin expoziţii de artă, precum cea a schiţelor lui
Salvador Dali, unul dintre cei mai enigmatici şi talentaţi
artişti ai secolului al XX-lea. Expoziţia realizată în ace-
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laşi spirit ca cel al pictorului, ‚,Suprarealism pentru
toţi!’’ le oferă vizitatorilor o înţelegere profundă a min-
ţii din spatele picturilor celebre, o minte perfecţionistă,
uneori orbită de idealuri. O altă expoziţie unică, este
aşa numita Bosch. Viziuni în viaţă, care prezintă opera
celebrului Hieronymus Bosch
prin animaţia picturilor sale da-
tând din secolul al XV-lea.
Bosch a fost printre cele mai
enigmatice personalităţi ale Re-
naşterii, abordând clasicele
teme religioase într-un mod
nemaiîntâlnit până atunci, pu-
nând bazele grotescului în pic-
tură prin interpretările sale
macabre ale Infernului.

Muzica reprezintă un
domeniu în care Berlinul a pro-
movat valori tradiţionale în
contrast cu inovaţia din pictură,
prin filarmonica sa, fondată în
1882 şi clasată constant ca una
dintre cele mai bune din lume.
Aceasta dovedeşte o anumită
continuitate cu trecutul care le
lipseşte deseori multor state
occidentale, precum şi deschi-
derea spre ambele perspective,
indiferent de domeniu, motiv
pentru care merită considerată
plasarea Berlinului la adevărata

limită dintre occidentul şi orientul european; însă, în
loc de o limită rigidă, Berlinul reprezintă o comuniune
între cele două, o îmbinare a culturii şi valorilor neîn-
tâlnită în altă capitală europeană.
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teatru în gent

Antonia bahrim, clasa a XI-a B, mara antoce, clasă a XI-a E

Ca în fiecare an, săptămâna altfel a sosit şi de
această dată am avut ocazia de a organiza în această
perioadă o deplasare cu trupa de teatru a şcolii în
Gent, Belgia, la festivalul internațional de teatru în
limba engleză Artscene ce era la a 19-a ediție. Cu toții
am rămas impresionați de frumusețea, autenticitatea
şi farmecul oraşului belgian, ce putea fi admirat chiar
şi de la ferestrele hostelului în care am fost cazați, îm-
preună cu celelalte trupe. De asemenea, am admirat
amploarea evenimentului, perfecțiunea organizării şi
desfăşurării acestuia şi multitudinea de activități oferite
ce ne-au umplute cele patru zile petrecute în oraşul
flamand. 

În tot acest timp am participat în fiecare
dimineață la ateliere ținute de actori sau dansatori din
Anglia, Belgia şi Rusia, unde am putut să interacționăm
şi să ne bucurăm de atmosfera festivalului cu membri
din celelalte trupe participante. Atelierele, ce au fost
joviale şi educative, au constat în ore de musical, co-
reografie sau actorie, iar la sfârşitul festivalului fiecare
grupă a avut ocazia de a prezenta un moment artistic
pregătit în cadrul acestora. După-amiaza, între spec-
tacole, cutreieram straduțele înguste şi aglomerate ale
orasului, fiind la început ghidați de elevi din Gent pen-
tru a putea descoperi atât obiectivele turistice, cât şi
locurile aparte cunoscute în special de localnici. Am
descoperit astfel frumusețea acestui oraş în care arhi-
tectura medievală originală se îmbină perfect cu cea
modernă dar şi spiritul acestuia, plin de studenți şi tu-
rişti ce îi oferă viață şi caracter.   

Când ne-am întors, toată lumea ne-a întreabat
ce am făcut la festival şi ce premiu am caştigat, insă
noi trebuia să le explicăm că festivalul a avut un con-
cept diferit față de cele de la noi întrucat nu s-au oferit
premii premii. Scopul acestui festival nu a fost să ie-
rarhizeze nişte piese, ci să învețe iubitorii de teatru lu-

cruri noi prin intermediul atelierelor şi să ne ofere po-
sibilitatea de a vedea abordări diferite din partea ac-
torilor liceeni din toată Europa. Jurizarea era astfel
înlocuită de o întâlnire cu toți participanții ce se orga-
niza după fiecare spectacol unde, prin intermediul
discuțiilor constructive şi dezbaterilor, trupele primeau
un feedback al reprezenției, fiind punctate atât aspec-
tele ce au plăcut plăcut celorlalți, cât şi ce nu au înțeles
sau ar fi făcut diferit. De asemenea, fiecare trupă a tre-
buit să scrie un articol despre un alt spectacol, for-
mându-se la sfărşit o revistă cu recenzii ce a
reprezentat un suvenir minunat pentru participanți şi
pentru profesorii coordonatori.

Piesa noastră, Conexiuni Urban, a fost apreciată
pentru conținutul său privind situația României ce a
fost abordat foarte serios, sincer şi original. Încercând
să atacăm omiprezenta indiferență din lume, prin piesa
noastră am vrut să subliniem cât de important este
pentru toți să  empatizeze cu resul lumii şi cât de im-
portantă este atitudinea noastră față de sisetemul din
care facem parte, un sistem care pune accent din ce în
ce mai mult pe valorile materiale şi nu pe cele morale.
Adresându-ne direct publicului şi vorbind liber şi din
suflet, am vrut să arătăm că noi nu rămânem
indiferenți şi că suntem conştienți de numeroasele de-
fecte ale situației actuale a României, cum ar fi, de
exemplu, sistemul de învățământ sau situația econo-
mică. De asemenea am încercat să includem pe cât po-
sibil unele tradiții şi obiceiuri româneşti în piesă pentru
a-i oferi unicitate şi originalitate şi pentru a le oferi
celor din alte țări un exemplu al culturii româneşti, pe
care o apreciem enorm.     

foto: M
ara Antoce
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viaţa unui actor în Devenire

absolvent al colegiului
național iași, fost elev la profilul
real mate-info, bogdan capșa
este în prezent student la univer-
sitatea de arte din tg. mureș, pe
secția de actorie. el a ales acest
drum plin de mistere şi surprize
neașteptate, susținând faptul că
în viață trebuie să faci ceea ce îți
place. acesta se remarcă prin ze-
cile de premii obținute la festiva-
lurile naționale și internaționale.
de asemenea, admiterea la facu-
late a fost succes pentru bogdan
deoarece el a fost primul student
acceptat la universitatea de arte
din târgu mureș, având cea mai
mare medie.

cum este viața de student
la actorie?

Viața mea nu pot spune că s-
a schimbat cu mult de când am de-
venit student la facultatea de
actorie, doar că pun mult mai mult
suflet în ceea ce fac și timpul zboară
pur și simplu. Nu mai știu când e
luni și când e vineri, efectiv am pier-
dut noțiunea de weekend. E ceva
special!

de mic ți-ai dorit să urmezi
această facultate?

Da și nu. Eram și încă sunt o
persoană destul de nehotărâtă.

cum ți-ai descoperit
această pasiune?

Pur și simplu se află în mine.
Primele mele amintiri cu “teatru”
sunt de când eram micuț, aveam
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doar 5-6 anișori și rudele veneau la noi de aniversări
sau sărbatori. Eu imitam celebrități și îi distram. Nu știu
despre ei, dar mie chiar îmi plăcea, credeam în ceea ce
fac. Cred că Acela a fost momentul când am găsit pa-
siunea. 

ai fost susținut de cei din jur?(de profesori,
de părinți, de prieteni)

La început doar de prieteni și profesori. Apoi
au urmat părinții, care, bineînțeles, m-au testat
inițial și nu au fost de acord. În momentul de față,
aparent, sunt susținut din toate părțile. Este un
sentiment plăcut!

ce a însemnat colegiul național pentru
tine?

Copii foarte inteligenți, experiențe bizare,
prietenii mult prea adevărate și pline de aventură,
amintiri de neuitat și în final înțelegere și compa-
siune. O viață de om, ce pot zice.

cine a contribuit cel mai mult la dezvoltarea ta?
Credința oarbă în ceea ce fac și, mai ales, pro-

pria-mi încredere. Au mai contribuit și abilitatea lău-
dabilă de a rezista vreme îndelungată în condiții meteo
nefavorabile, mizerie sau un stomac ce mă rodea. Cel
mai mult contează să crezi în tine. Am trecut prin multe
încercări grele dar niciodată n-am vrut sa renunț la
visul meu.

care crezi că este diferența dintre viața de
elev și viața de student?

O să vorbesc strict din punct de vedere al
studentului la actorie. Dacă nu ești profesionist, nu
reziști prea mult deoarece primești critici din toate
părțile. Trebuie să tragi de tine ca un cal în floarea
vârstei și nu ai timp să te plângi. Nu mai există timp.
Dormi și faci ce iubești, doar în cazul în care îți ur-
mezi pasiunea. Dacă nu, mai bine nu mai faci nicio
facultate, că pierzi timpul pentru nimic și nu se me-
rită.

cum a fost începutul acestui nou drum?
Tumultuos. Puțin înfricoșător, dar totodată

incitant.

care sunt planurile tale de viitor?
Fără planuri. Vreau să mă implic în toate pro-

iectele. Degeaba planific eu ceva, că peste 3 ani nici
nu știu dacă mai trăiesc. Încerc să îmi fac obiective
pe termen scurt.  Recunosc am câteva pe termen
lung, dar până se află de ele, nu am să le divulg. 

porți masca actorului în fiecare zi sau
doar pe scenă?

Nu cred că există o mască a actorului. Poate
îmi permit să fac lucruri puțin mai îndrăznețe, poate
chiar riscante fiindcă lumea zice că  “Ăsta e actor.”
Astfel, nu mă judecă. Actoria nu înseamnă să te
prefaci. Este despre cât de sincer și vulnerabil poți să
fii în fața unor oameni care au plătit bilet pentru a te
vedea. Înseamnă și să înveți să taci și să observi, să fii
atent la ce se întâmplă în jurul nostru. 

Au consemnat miruna anton,
ilinca anton, clasa a XI-a B
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sabina cojocaru, clasa a IX-a A

Mintea omului va fi mereu un subiect interesant
pentru oricine e pasionat de mistere. E dificil să ne dăm
seama ce se întâmplă în gândurile noastre, de unde
vin ele şi de ce. Oamenii studiază aceste fenomene de
foarte mult timp, iar părerile lor evoluează, exact la fel
ca mintea noastră.

La vârsta adolescenţei, ne modelăm mintea într-
un mod inexplicabil, uneori chiar inconştient. Dacă în
copilărie am învăţat ce e bine şi ce e rău, când suntem
adolescenţi învaţăm să vedem binele în rău şi răul în
bine. Modul de a gândi, perspectiva noastră asupra
lumii şi a vieţii se formează în această perioadă, iar din
acest motiv trebuie să fim deschişi la idei noi, la schim-
bări. Oamenii care sunt convinşi de faptul că mai au
multe de învăţat şi că vor afla ceva de la fiecare per-
soană pe care o vor întâlni sau din fiecare experienţă
trăită, sunt mult mai curajoşi decât cei care se limi-
tează. Un alt lucru important este să înţelegem că pre-
zentul îşi lasă amprenta asupra viitorului nostru, iar
datoria noastră e aceea de a fi receptivi la oportunită-
ţile diverse care se pot ivi în călătoria noastră.

În ultima vreme am început să pun multe între-
bări atât persoanelor din jur, cât şi mie. L-am întrebat
pe un prieten bun ce crede că este un moment, iar el
mi-a spus că este un fragment de fericire care trebuie
trăit la intensitate maximă. Am fost de acord cu el, dar
el consideră că aceste momente trebuie aşteptate, în
timp ce eu cred că ele trebuie făcute. Astfel, nu toate
întâmplările sunt momente, ci doar cele pe care le
lăsăm să devină, în mod conştient, deşi ele par să
apară de nicăieri. Prin această ultimă frază, am reuşit
să îmbin gândirea mea şi pe cea a prietenului meu, gă-
sind poate o cale de mijloc între noi. Sunt de părere ca
acelaşi lucru se întâmplă şi între minte şi suflet: există
o legatură, un fir de lumină între cele două care ne
străbate corpul în întregime. Această lumină pătrunde

prin ochii noştrii, fie că
suntem în întuneric sau nu: din
acest motiv cred că punctul cel mai
sensibil al unei persoane este consti-
tuit de ochi. Acea magie pe care o obser-
văm în priviri nu poate să dispară nicio-
dată, fiind reflecţia minţii şi a sufletului
care se întâlnesc şi se îndrăgostesc, parcă
ştiindu-se din tot- deauna, oferindu-şi reci-
proc libertatea simţului şi a gândului. În
acest echilibru al fiiniţei, mintea şi sufletul
înţeleg faptul că nu se pot schimba şi
aleg să se cu- noască în cel mai pro-
fund mod. 

Ochii oa- menilor au structuri şi
nuanţe diferite. Ast- fel, când doi oameni se pri-
vesc reciproc, îşi colorează simultan mintea şi
sufletul într-un mod inexplicabil şi greu de imagi-
nat: magia. Aceasta trebuie înţeleasă până în
adâncul inimii şi simţită în deplinătatea gândurilor
noastre. Când ne este frică de necunoscut, îl asemănăm
cu întunericul de cele mai multe ori. În schimb, când nu
ne este teamă de el şi vrem să îl descoperim, este exact
precum cerul care îşi schimbă culorile odată cu trecerea
timpului. Sunt convinsă că în adâncul sufletului şi al
minţii există acest întuneric şi va exista mereu, dar tre-
buie să îl deranjăm cu întrebări, cu trăiri, pentru ca el
să nu pună stăpânire pe întreaga noastră fiinţă, deter-
minându-ne să ne îngrijorăm asupra trecutului, a pre-
zentului şi a viitorului. 

Există atât de multe lucruri care se pot împărţi
în această lume… dar nimic nu se va putea compara
vreodată cu descoperirea cerului, care este mereu viu,
al unei persoane atunci când o privim în ochi şi cu un
moment; fie el făcut sau aşteptat.

gânDurile aDolescenţei

grafică: Radu Tănasă
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Se spune că totul începe cu un vis. Pot spune
din propria experiență că această bine-cunoscută ex-
presie este întru totul adevarătă. 

Pasiunea mea pentru dans s-a manifestat încă
de la grădiniță, după ce am văzut copiii din alte grupe
dansând. M-am îndrăgostit instantaneu, așa că, odată
ajuns acasă, mi-am rugat părinții să mă înscrie și pe
mine la curs. Din fericire, dorința mi-a fost îndeplinită.

Nu după mult timp, instructorul a remarcat pa-
siunea cu care dansam și a început să mă ofere ca
exemplu celorlalți. Fiind observat și de doamnele edu-
catoare care treceau din când în când pe hol, am căpă-
tat porecla de “balerin”. Bucuria pe care o emanam în
timpul dansului și plăcerea cu care mă mișcam nu a fost
trecută cu vederea de doamna educatoare, care mi-a
sfătuit părinții ca, odată cu terminarea grupei pregăti-
toare, să îmi cultiv talentul la un club de dans modern.
Așadar, am mers împreună cu părinții la Palatul Copii-
lor, la secțiunea de “dans modern”, cu dorința de a mă
înscrie la curs, însă doamnele responsabile de această
secțiune au spus că nu primesc decât fete, fiindu-ne re-
comandat dansul sportiv. Așa a început “călătoria”.

De la început, dorința mea cea mai mare a fost
să devin campion mondial, neștiind câte sacrificii im-
plică acest lucru. După aproape un an de antrenament,
am debutat împreună cu partenera mea, ocupând
locul XVIII la un concurs local. Acela a fost primul meu
șoc în lumea dansului, dar nu am lasat asta să mă do-
boare. La următoarele două concursuri, am obținut lo-
curile II și III. Cea de-a treia competiție a fost
Campionatul Național al României, unde am reușit
performanța de a ocupa locul II, devenind vicecam-
pioni ai României la secțiunea Latino, grupa de vârstă
6-9 ani. De acolo, viața mea de dansator a urmat un
curs ascendent, pornind de la un vis pueril până la
performanță și sacrificiu. 

Antrenamentele deveniseră mai lungi și mai
dese, programul mai încărcat și oboseala mai mare. Nu
du pă mult timp, am ajuns în clasa a pa tra. Învățătura
devenise mult mai importantă decât dansul. Oboseala
psihică și fizică ajunsese la cote maxime, așa că am
decis să renunț la dans. N-am reușit să stau departe
de ring mai mult de două săptămâni și, cu ajutorul
părinților mei, cărora le mulțumesc deplin, am revenit
în lumea dansului mai hotărât în a-mi continua visul.
Riscând intrarea la Colegiul Național cu toate că mă
pregătisem intens pentru concursul de matematică ce
mi-ar fi asigurat accesul în acest colegiu de elită, am
ales să particip la Campionatul Național în detrimentul
examenului Myller, considerând că voi mai avea o
șansă de a intra prin intermediul examenului din vară.
Nu regret nici o secundă decizia luată - am reusit
performanța de a lua medalia de bronz la Campionatul
Național și să intru la Colegiul Național. 

În timp, pasiunea mea pentru dans a evoluat în
dragostea pentru artă, având șansa de a experimenta
mai multe forme ale acesteia, precum baletul și teatrul.
Nu am idee unde se va termina această călătorie aven-
turoasă, dar sunt sigur că mă voi putea bucura din plin
de drumul până la destinație, alături de familie și prie-
teni.

Dansul sportiv 
- priMa Dragoste -

matei negrușer, clasa a IX-a C

foto: arhiva personală M
atei Negruşer
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Magia Baletului

diana tufescu, clasa a V-a A

Moș Crăciun cel darnic și bland a venit și la
mine, ca și la voi, încă de când aveam un an și jumă-
tate. Am experimentat atunci primle clipe de fericire
pură. Și le-am păstrat în suflet. 

Apoi, a venit ziua mea de naștere și am trait alte
clipe de fericire. Sufletul meu s-a îmbogățit cu alte
amintiri frumoase. Dar, într-o bună zi, s-a întâmplat
ceva ce a declanșat un val de emoții cu totul necunos-
cute. Am văzut la TV un desen animat cu o șoricioaică
ce urma o școală de balet. În mintea mea a apărut idea
că și eu aș putea fi balerină. 

Am rugat-o pe mama să mă ducă  la o școală
de balet ca a Angelinei, șoricioaica din desenul animat.
Așa am ajuns la ”Liceul de Artă” din Iași,
unde am început cursuri de coregrafie
cu doamna profesoară Oana Floriea.

Profesoara m-a primit cu brațele
deschise, iar eu am început să o iubesc
foarte mult. Iar aventura mea “pe
poante” a început; la 5 ani. Ar fi trebuit
să iau lecții doar de două ori pe săptă-
mână. Dar eu nu concepeam să treacă
o singură zi în care să nu exersez. 

Mama a rugat-o pe doamna pro-
fesoară de balet să mă primească și în
alte zile, când se antrenau fetițe mai
mari. Iar profesoara mea a avut încre-
dere în mine și m-a sprijinit. Vrând să
știu mai mult, am învățat să accesez
filme de pe Youtube ce prezentau
pozițiile de bază din balet. Și repetam
cât de mult puteam. Voiam să mă antre-
nez de luni până duminică. Dar profe-
soara mea nu era liberă zilnic. De aceea,
am căutat încă o profesoară, cu care
acopeream zilele rămase libere.

Primele minispectacole le-am susținut în spații
publice din Iași, la emisiuni dedicate copiilor și pe
scene micuțe. Pe atunci încă mai credeam în Moș Cră-
ciun și Zâna Măseluță. Dar visam cu toată ființa mea
să devin prim balerină și să dansez pe o scenă foarte
mare. Foarte important este că nu am renunțat, oricât
de greu mi se părea; mi-am urmat visul. Pentru a
ajunge în vârf, trebuie să repeți în fiecare zi. 

Tot din copilărie mi-am dorit extrem de mult să
dansez în poante. Prin clasa a doua, de ziua mea, am
primit cadoul la care visam de ani întregi: prima pere-
che de poante pentru începători. În ziua în care au
sosit, am dansat cu ele până când mi s-a făcut somn,
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mi-am îmbrățișat perechea de poante și am dormit cu
ele strânse la piept.  Îmi era teama că se va întoarce
curierul și le va lua înapoi. 

După ce am început să participăm la concursuri
naționale, am putut face o comparație corectă între
micile spectacole și serbări, pe care le susțineam în fața
părinților și competițiile cu alte cluburi. Gândul că vom
concura cu elevi ai liceelor de artă îmi dădea palpitații. 

Un lucru foarte important este că, indiferent de
premiu, nu m-am demoralizat niciodată. 

M-am ridicat și am exersat mai mult, pentru ca
data viitoare să progresez. 

Baletul m-a transformat destul de mult. Mă face
mai grațioasă, mă determină să muncesc foarte serios
și, totodată, sunt mai sănătoasă. 

Pentru mine baletul nu este doar un hobby, ci
face parte din viața mea. Contează imens că îmi place
ceea ce fac și că, la fiecare oră, învăț ceva nou. Baletul
poate deveni și o meserie din care îmi pot câștiga tra-
iul. 

Cei ce privesc din exterior consideră că este un
lucru foarte simplu. Însă, numai dacă ar asista la câteva
repetiții, și-ar da seama că este foarte multă muncă în
spatele unui scurt dans. 

Pe parcurs, am progresat mult. De la un simplu
dans, am ajuns la coregrafii de 10 minute, cu o dificul-
tate mărită. Acum dansăm în poante și cu costume
profesioniste.

Când dansez pe scenă, absolut nimic din jurul
meu nu mai există pentru mine. Aud doar muzica și o
urmez. Nici bucuria câștigării Marelui trofeu al unui
festival național nu se compară cu magia pe care o
simt când plutesc pe poante. Marile concursuri nu mi-
au adus doar premii, ci și bucurii colaterale, cum ar fi
contactul cu balerini profesioniști din Japonia, din
Rusia și, desigur, din România. Să dansez în gală, pe
aceeași scenă cu ei, este magic. 

Extrem de importantă este și legătura creată în
cadrul clubului de balet între fete. Am devenit prietene
și atmosfera la repetiții este minunată.

Pe poante, magia pătrunde în viața mea! Totul,
datorită minunatei profesoare de balet, Oana Floriea! 

foto: arhiva personală Diana Tufescu

58



pianul, pasiunea Mea

carmina elena vidraşcu, clasa a VII-a D

Studiez pianul de cinci ani, şi încă iubesc să cânt la
pian şi, până acum, am avut mari realizări: am participat
la numeroase concursuri, spectacole, şi la un show TV
(„Românii au talent.").

Totul a început când am fost în vizita la naşii
mei. Fiica lor studia pianul şi aveau unul mic acasa. Ui-
tându-mă uimită la clapele albe, sclipicioase ale aces-
tuia, o dorinţă se stârnise în mine, urmând ca fiica
naşilor mei să mă înveţe să cânt câteva note dintr-o
melodie. În acel moment, eu am reuşit uşor să imit
ceea ce ea cântase, astfel  încât am descoperit marea
mea iubire faţă de pian. Timp de un an după această
întâmplare, mi-am tot rugat mama să îmi găsească o
profesoară de pian. Astfel, am început în vara anului
2011 cursurile la "Clubul Artelor". 

Am început cu profesoara Adina Marcu, care
mi-a convins tatăl să îmi cumpere un pian după doar
trei zile de cursuri. Dupa câteva zile, am început sa stu-
diez pianul cu înăa o profesoară, Ramona Tumurug.
Studiind pianul cu două profesoare, dintre care una
mă ajuta pe interpretare şi una pe tehnică, am
devenit un pianist profesionist. 

Din primul an de pian, mi-am dat seama
că acesta nu mai era doar un hobby pentru
mine, era un lucru necesar bucuriei şi dezvoltării
mele armonioase.

Dar, dupa trei ani la "Clubul Artelor", am
plecat împreună cu profesoara Ramona Tumurug
, la un nou club unde studiez şi astăzi, numit "Aso-
ciatia Artwork Atelier". 

Începând să lucrez doar cu profesoara Ra-
mona Tumurug, mi-a adus multe câştiguri, adică,
am reuşit să progresez în cariera mea de pianist
dar şi crearea unei prietenii strânse cu profesoara
mea şi colega mea de la club, (acum, partenera
de duet la pian), Beatrice Nicole Popliuc. Astfel am

participat la unele spectacole în spaţiul public, multe con-
cursuri naţionale, cât şi internaţionale.

De exemplu, am cântat în cadrul spectacolului
Filarmonicii Iaşi "Love Story", un duet la pian, cu par-
tenera mea, şi în cadrul spectacolului Filarmonicii Iaşi
"Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice". De ase-
menea, am participat la festivalul "Noaptea Muzeelor",
la Muzeul Mihail Kogălniceanu, atât solo cât şi în duet. 

De-a lungul anilor, am participat la numeroase
festivaluri şi concursuri, dar cele mai importante concur-
suri la care am participat (în cursul ultimilor 2 ani) au fost:

1. International Piano Feurich Competition
2. 11th International Mozart Competition Italia
3. Concursul International de Pian "Millenium

Piano" ; ediţia a-IX-a
4. Festivalul "Tineri Artişti" Bacău; ediţia a-VI-a
5. "eMuse" Online Music Competition 2016
6. Grand Prize Virtuoso International Music

Competition; London 2016

foto: arhiva personală Carmina Vidrascu
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un altfel De prieten

olguța miruna ciobanu, clasa a VIII-a D

Vara aceasta am petrecut trei săp-
tămâni la Sibiu, unde m-am antrenat de
două ori pe zi cu Zulu, calul de care m-am
îndrăgostit pe loc si care se află si acum în
inima mea. Cu el am început primele sări-
turi mai înalte, 90 de centimetri, un metru
chiar; în el mi-am pus toată încrederea și
el s-a arătat binevoitor, învățându-mă ce
înseamnă cu adevărat legătura dintre om
și animal. Mi-am pus tot sufletul în munca
alături de el, iar efortul meu a fost răsplătit
cu Legitimația de Sportiv și prima
competiție. În toate cele trei zile am termi-
nat parcursurile fără penalizare, am intrat
în primul meu baraj unde am obținut locul
V. După toate aceste momente,
despărțirea noastră a fost cu atât mai grea.
Am plecat spre casa cu gândul la el și la tot ce am rea-
lizat  cu ajutorul lui și al antrenorului extraordinar ce
mi-a oferit această șansă. Am sperat ca îl voi revedea
curând iar dorința mea s-a împlinit. Astfel, am ajuns să
concurez alături de el în luna octombrie la Prejmer,
Brașov. Obstacolele erau mai înalte, concurența era
mai mare, iar emoțiile erau pe măsură. Începutul a fost
mai greu însă efortul a meritat căci, în a doua zi, am
obținut prima mea cocardă verde ce simboliza „Locul
4” la acest concurs. 

Cu toate ca încă nu am propriul meu cal, am
avut norocul să întâlnesc de-a lungul anilor oameni
care au făcut ca pasiunea mea să prindă contur și astfel
să îmi îndeplinesc visul. De la fiecare antrenor cu care
am lucrat, în Iași sau în alte baze hipice din țară am
avut ceva de învățat. Alături de ei și de caii pe care i-
am încălecat am aflat ce înseamnă auto-controlul,
echilibrul, lucrul în echipă, răbdarea, tenacitatea, bu-
curia dar și înfrângerea.  

Echitația a dat un sens neașteptat ultimilor ani
din viața mea, ajutându-mă să cresc și să mă dezvolt
într-un fel cum numai un sport atât de complex o
poate face. Pentru toate acestea și pentru multe alte
motive pe care vă las să le descoperiți singuri, vă invit
să încercați măcar o dată acest sport, dar vă avertizez:
creează dependență.

Pasiunea mea pentru echitație a început acum
mai bine de 5 ani când m-am urcat pentru prima dată
pe cal, undeva, în Sighișoara. Pot spune că m-am în-
drăgostit pe loc de aceste animale extraordinare și am
simțit că trebuie să încerc acest sport ce urma să de-
vină unul dintre cele mai importante lucruri din viața
mea. Ajunsă înapoi acasă mi-am dorit să iau lecții de
echitație, iar părinții mei au făcut tot posibilul să încep
antrenamentele. Am încălecat mai mulți cai în decursul
acestor ani, am avut antrenamente mai des sau mai rar
când a venit vorba de examene însă, cu multă muncă,
am ajuns să îmi îndeplinesc visul și anume sa particip
la concursuri!

foto: arhiva personală Olguţa Cioban
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Recenzie şi cronică

...Să ucizi o paSăre cântătoare

mara antoce, clasa a XI-a E

Publicat în anul 1960, chiar înaintea apogeului
mişcării pentru drepturi civile a afro-americanilor, ro-
manul este bazat pe experiențele trăite de autoare în
copilărie, aceasta negând însă caracterul autobiografic
al cărții, afirmând că Oamenii sunt oameni oriunde îi
plasezi. Câştigând Premiul Pulitzer, romanul s-a bucu-
rat imediat de succes şi a rămas până în ziua de azi o
carte iubită de milioane de cititori pentru felul în care
este surprinsă inocența copilăriei, pentru critica morală
nimicitoare a prejudecăților rasiale şi pentru că afirmă
că bunătatea umană poate rezista la atacul răului.

Acțiunea romanului are loc în anii marei crizei
economice şi se întinde de-a lungul a trei ani, în May-
comb, un oraş adormit din Alabama în care trăieşte At-
ticus Finch, un avocat respectabil şi tatăl a doi copii-
Jean Louise (Scout)
ce are şase ani şi fra-
tele ei mai mare,
Jem. În prima partea
a cărții, este prezentată viața cotidiană a copiilor, care
este dominată de jocul celor doi frați si a prietenului
lor Dill, care devin fascinați şi speriați în acelaşi timp
de unul dintre vecinii lor, Boo Radley, ce îşi trăieşte
viața izolat şi solitar doar în interiorul casei sale, fiind
marcat de tatăl său abuziv. Cu ajutorul imaginației lor
bogate, copii interpretează poveşti care îl au în centru
pe Boo, însă sunt opriți de Atticus care îi încurajează
să încerce să vadă viața şi din perspectiva altei per-
soane înainte să o judece, transformându-se într-o
adevarată lecție de emaptie. De-a lungul timpului însă,

acest personaj misterios le face copiilor gesturi de
afecțiune, lăsând spre exemplu mici cadouri pentru ei
în scorbura copacului din fața casei lui, dar, spre deza-
măgirea celor doi, acesta nu le și arată. Pe măsură ce
acțiunea progresează, atitudinea schimbătoare a lui
Scot şi Jem față de Boo relevă evoluția lor, de la
inocență la o perspectivă morală matură, acesta înce-
tând să reprezinte doar a sursă a superstițiilor copilă-
riei, devendind o persoană reală, un simbol al bunătății
umane.

A doua parte a romanului pune în evidență
inegalitatea socială determinată de rasismul de care
dau dovadă locuitorii Maycombului atunci când sunt
puşi față în față cu un proces în care trebuie să facă
difernța dintre adevăr şi minciună, dintre bine şi rău,

părți întruchipate de
un bărbat afro-ame-
rican şi respective,
unul alb. Spre con-

sternarea comunității albe rasiste, Atticus este de
acord să apere un bărbat afro-american pe nume Tom
Robinson, care a fost acuzat că a violat o tânără femeie
albă, Mayella Ewell, decizie ce are un mare impact şi
asupra copiilor. Pe de o parte aceştia sunt batjocoriți
la şcoală, fiind luați în derâdere pentru decizia tatălui
lor, iar pe de altă parte au oportunitatea să învețe de
la tatăl lor despre importanța toleranței şi justiției ce
ar trebui realizată imparțial, neținându-se cont de rasă.
Deşi aduce argumente solide şi pertinente, susținute
de dovezile corespunzătoare, Atticus nu poate

,,singurul lucru care nu respectă regula
majorităţii este conştiinţa unei persoane.”

harper lee
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schimba mentalitatea juriştilor care îl condamnă pe
Tom la închisoare doar din cauza culorii pielii acestuia,
urmând să aibă un destin tragic, fiind împuşcat în în-
chisoare în timp ce încerca să evadeze. Bob Ewell, cel
care l-a acuzat pe Tom de violul fiicei sale, era de fapt
cel responsabil pentru abuzurile suferite de Mayella,
iar faptul că a fost umilit în timpul procesului de Atticus
care şi-a dat seama de adevăr îl conduc la dorința de
răzbunare. Astfel, îi atacă pe Jem şi Scout în timp ce se
întorceau acasă într-o seară, reuşeşte să îl rănească pe
băiat, însă copiii sunt salvați de către Boo, care îl înjun-
ghie pe Ewell. În final, Scout îl conduce pe Boo acasă,
reuşind să-şi imagineze cum este viața lui, această rea-
lizare făcând-o să accepte sfatul tatălui ei de a da do-
vadă de compasiune şi înțelegere, demonstrând că
contactul ei cu ura şi prejudiciile nu îi vor păta credința
în bunătatea umană.

Una dintre temele principale abordate în Să
ucizi o pasăre cântătoare este cea care exploreză na-
tura morală a omului, şi anume, dacă ființa umană este
în esență bună sau rea. Romanul abordează această
temă dramatizând tranziția lui Scout şi Jem de la
inocența copilăriei, perioadă în care presupun că oa-
menii sunt buni deoarce nu au avut niciodată contact
cu răul, la o perspectivă mai matură, când, după ce au
intrat în contact cu răul, realizează că trebuie să-l con-
frunte şi să-l încorporeze procesului de înțelegere a
lumii. De asemenea, romanul se concentreză pe
amenințarea pe care o aduce ura, prejudecata şi
ignoranța inocenței: de exemplu, personajele Tom Ro-
binson şi Boo Radely nu au fost pregătite să înfrunte
răul pe care l-au experimentat şi, ca rezultat, au fost
distruşi. Aceste două personaje pot fi comparate cu o
pasăre cântătoare, metaforă cheie a cărții ce se referă
la oameni nevinovați distruşi de către rău, care nu ră-
nesc însă pe nimeni, iar dee aceea ,,e păcat să ucizi o
pasăre cântătoare”.

După proces, credința lui Jem în justiție şi uma-
nitate este aproape pierdută, el retrăgându-se într-o
stare de deziuluzie, însă Scout este capabilă să-şi
mențină credința ei de bază în natura umană. Vocea
morală a romanului este reprezentată de Atticus Finch,
care este practic unic în roman, în sensul că el a expe-
rimentat și a înțeles răul, fără să-și piardă credința în
capacitatea umană de a face bine. Atticus înțelege că,
mai degrabă decât să fie
pur și simplu creaturi bune
sau creaturi rele, cei mai
mulți oameni au calități
atât bune cât și rele. Cel
mai important lucru este să
apreciezi calitățile bune și
să înțeleagi calitățile rele
prin tratarea altora cu sim-
patie și încercând să vezi
viața din perspectiva lor. El
încearcă să-i învețe această
lecție morală pe copii săi
pentru a le arăta că este
posibil să trăiești cu
conștiință, fără a-ți pierde
speranța sau fără a deveni
cinic.

Să ucizi o pasăre cântătoare reprezintă un
roman clasic al literaturii americane moderne, ce se re-
marcă prin cordialitate şi umor, în ciuda faptului că
pune în evidență grave probleme ale societății, precum
rasismul şi abuzul. Avansând adevărate lecții de viață,
autoarea promovează compasiunea, toleranța,
înțelegerea şi bunătatea drept valori morale supreme,
universal valabile ce ar trebui să domine o lume plină
de prejudecăți şi inegalități. 
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în căutarea lui haruki
MurakaMi sau Despre nevoia 

De Dragoste

Ioana tătărușanu, clasa a IX-a E

cred că lecturile cele mai autentice, mai
sincere, mai devotate, cărțile spre care ne aple-
căm cu cea mai mare căldură, pentru care ne
facem timp în toată aglomerația aceasta de stări
a unei zile, paginile pentru care, cu ochii
încleștați și mintea tulbure ne sacrificăm, într-o
inconștiență voluntară orele de somn, sunt ace-
lea peste care dai singur, care nu îți sunt reco-
mandate sau impuse, despre care nu citești
elogii în manualele școlare, și al căror autor îți
este, într-o primă fază, necunoscut, un nume
abandonat la fel de firesc pe copertă, fără vreo
rezonanță sonoră. 

Totuși, nu m-am raportat vreodată la carte
(obiect sau entitate) ca la o Cenușăreasă care zăbovește
într-un abandon al sinelui pe rafturile librăriilor,
așteptând într-o încordare impersonală (și care, de fapt,
o golește de esența ei livrescă) să fie aleasă, să fie
smulsă din  anonimatul îmbulzirii aceleia de coperte, să
fie, de fapt, citită. L-am descoperit pe Haruki Murakami
singură, și mă domina dorința de a da peste un autor,
și nu peste o carte, care să mă prindă în vertijul gându-
rilor sale cu forța unui magnetism înnebunitor, pe care
să îmi doresc să îl citesc în întregime, un autor contem-
poran, pagini proaspete, sincere, rupte din trăirea au-
tentică, din bucuria și necazul vieții, un autor pe care
singură să îl descopăr, să îi iau în mână cartea și să o
fac să fie a mea. Să mi-o însușesc cu nerușinarea
pătimașă a tânărului pentru care pagina devine
oglindă. Îmi era dor de lectura vie, negândită, a cărei
cuvinte mă țineau nu trează, ci într-o reverie creatoare
de imagini și forme. Eram, în același timp, fascinată de
ideea aceasta care  îmi sugera un stadiu matur al lec-
turii, de a aborda un autor și de a-i epuiza creația. Aici

se împletesc, de fapt, apogeele a doua concepte care
îmi sunt, încă, destul de străine: răbdarea și maturitatea. 

Prima carte peste care am dat, într-o după-
amiază ploioasă, a fost Dans dans dans și cred că,
inconștient, titlul și imaginea coperții au avut un im-
pact care, într-o rapiditate nesimțită, au degenerat în
fascinație. Sub literele roșii, repetitive, însă calme și
firești, o tânără chinezoaică stă întinsă, cu un zâmbet
ambiguu întipărit pe chip și cu parul lung, brunet, răs-
firat pe coperta cărții ca pe o masă inconcretă,
subînțeleasă. Să fie oare starea acesta în care este
surprinsă apogeul unui dans? și oare ce fel de dans
și cu cine? Oricum, nu este cu siguranță un dans, ci
este un dans dans dans al unui erou fără nume, prin-
tre frici, angoase, copii neiubiți, femei abuzate, vor-
bind, în același timp, despre vulnerabilitate, despre
nevoia de căldură umană, despre comunicare și frus-
trarea absenței acesteia. de altfel, toate personajele
lui murakami sunt dominate la un moment dat,
subtil și subconștient, de frica de a nu fi iubite, de
iluzia unei afecțiuni inexistente sau cel mult fra-
gile. Iubita lui Toru Watanabe din Pădurea norve-
giană își exteriorizează printr-o nebunie indusă
aceste emoții, traume ale trecutului cu implicații psi-
hologice în momentul prezentului, prezentul anilor
`60, care reprezintă de altfel cronotopul și laitmotivul
temporal al literaturii japonezului, îmbinându-se cu o
atmosferă bovarică, haotică, halucinantă a cafenelei,
a rock-ului și a muzicii americane în general,
ambianță provenită din limita aceasta atât de fragilă
dintre realitate și ficțiune sau oniric, pregnantă in
cărțile lui Murakami. Și pentru că titlul romanului (și,
cred eu, și diegeza sa) este inspirat din melodia Nor-
wegian Wood a formației Beatles, există o analogie

foto: Ruxandra Mărgineanu
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abia intuită dintre personajul masculin
al cărții, Toru, dominat de incerti-
tudinea permanentă a senti-
mentului și a reciprocității
sale, și versurile cântecu-
lui, care poate fi inter-
pretat ca o reflexie a
cărții, cel puțin la fel
de complexă. I once
had a girl or should
I say, she once had
me? (…) And when
I awoke, I was
alone, this bird
has flown. 

Poveștile
pe care le spune
Murakami sunt
smulse parcă din
realitatea afectivă a
omului modern,
pentru care trecutul
înseamnă tulburare, in-
stabilitate, vulnerabili-
tate, slăbiciune. La sud de
graniță, la vest de soare
vorbește tocmai de această ob-
sesie a amintirii, în decursul căreia
imaginea iubitei este idolatrizată de
imposibilitatea de a reveni la relația ante-
rioară, la lumea precedentă, la sentimentul irepetabil
al relației dintre doi oameni. Destinul uman este o

problemă de opțiune, precum ferici-
rea, iar romanul de față încearcă

recuperarea unui timp imper-
sonal, dizolvat în actualitate.

Prototipul uman din litera-
tura japonezului disperă

în decursul acestei în-
cercări imorale de a
recupera entitatea
temporală, în care
spiritul se consi-
deră a fi complet,
desăvârșit. Iar
această nebunie
își asumă
detașarea de legă-
turile cu prezentul,
având din nou ca
fundal sonoritatea

gravă, profundă, a
unei melodii, de data

aceasta a lui Nat King
Cole, South of the bor-

der: South of the border,
down Mexico way, that’s

where I fell in love when the
stars above came out to play.

And now as I wonder, my
thoughts ever stray?
Astfel se conturează lumile lui Murakami,

haotice, murdare, răvășite în absurditatea zbuciumată
a realității,  modernizate și moderne, mult prea mo-

derne. Autorul japo-
nez pune, de fapt,
problema singu rătății,
a însingurării, a supra -
viețuirii într-o lume a
răului și ne determină
să ne întrebăm cum
am mai spera să
putem fi fericiți și
adevărați în spații care
devin din ce mai im-
personale, în perso na -
lități inadecvate, prin-
tre oameni care nu ne
fac altceva decât să ne
reflecte tristețea într-
un mod mult mai tra-
gic, mai pregnant. În
fond, cum să nu devii
pradă nebuniei, cum
să nu te refugiezi într-
o lume trist de ireală
pe care singur ți-o
creezi ție, când orașul
nu este alt ceva decât
asfalt, iar ființele nu
mai sunt umane? cău-
tăm iubirea? Și dacă
da, unde? la sud de
graniță, la vest de
soare…
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Scările levantului

iuliana chiriac, clasa a XI-a E

amin maalouf, supranumit și domnul orient
este un romancier și eseist franco-libanez, născut în
1949 la beirut, liban. prozator prolific,  tradus în peste
20 de limbi, debutează în 1983 cu eseul realist crucia-
dele văzute de arabi, romanele aducându-i nume-
roase premii cum ar fi goncourt, prix de maisons de
la presse, premiul jacques audiberti ville d'antibes.

După Le Nouvel Observateur, cel mai bun roman
al lui Amin Maalouf este Scările Levantului, publicat in
1996. Titlul cărții face referire la șirul de porturi comerciale
care reprezentau o punte între două lumi, cea orientală
și cea occidentală. Romanul valorifică tehnica jurnalului:
naratorul îl întâlnește pe personajul principal în metrou,
apoi aceștia se revăd și, în cadrul unor discuții,  Ossyan
Ketabdar (protagonistul romanului) își istorisește viața
(fiind completat de scurte intervenții ale naratorului la fie-
care început de capitol). Incipitul operei provoacă lectorul
printr-o enigmă, și anume faptul că viața lui Ossyan în-
cepe cu o jumătate de secol înainte să se fi născut, așa
încât, la venirea lui pe lume, viața îi era începută din plin.
Crescut în sufocanta atmosferă a casei părintești, sub po-
vara privirii tatălui său, plină de năzuință și exigență, apă-
sătoare și istovitoare, reușește să evadeze în Franța, unde
putea să-și urmeze propriile visuri. Totuși, peste opt ani,
la întoarcerea lui Ossyan în cadrul familiei, se părea că s-
au adeverit mai degraba năzuințele tatălui, decât cele ale
eroului, întrucât acesta se întorsese cu aureola faimei unui
mare revoluționar. În timpul șederii sale acasă,  este vizitat
de o străină, care era de fapt Clara Emden, o tovarășă de
razboi, cunoscută pe când el era la Paris. Protagonistul
avea să-i ceară mâna la doar cea de-a doua lor întâlnire.
Căsătoria lor (Ossyan care era musuluman și Clara o
evreică) era văzuta ca un eveniment pilduitor, iar dragos-
tea lor -  o dezmințire a vrajbei. Mai ales acestă secvență
denotă faptul că Maalouf recreeaza o lume care, deși

aparține trecutului, se află într-o rezonanță perfecta cu
dilemele prezentului. (France Label)

Momentul de cotitură al vieții protagonistului
reprezintă întoarcerea lui Salem (fratele lui Ossyan, un
om care a ucis ca să se nască) din închisoare. Atmos-
fera din casă îi determină pe cei doi să plece în Haifa,
un oraș aflat la vreo trei-patru ceasuri de mers pe
șosea de Beirut. Fiind pe patul de moarte, tatăl lui Os-
syan își dorește o reuniune a familiei, așa că Ossyan
este nevoit să-și părăsească soția însărcinată pentru
câteva zile, dar,  din cauza războiului dintre cele două
orașe,  despărțirea Clarei și Ossyan a  durat douăzeci
și opt de ani. Fiica născută din marea dragoste a celor
doi nu mai era un bebeluș (imaginea pe care Ossyan
o purta în inimă mulți ani la rând), ci era o tânără în
care fierbea un noian de revolte, ea este cea care-și
salvează tatăl, devenit între timp, sub povara
despărțirii, o epavă, un alienat, ea îi trezește simțurile
și pofta de viață, îl determină să lupte și să învingă!

După o atât de lungă și chinuitoare despărțire
„pe douăzeci iunie, la prânz, pe Quai de l'Horloge, între
cele doua turnulețe” Ossyan este în așteptarea iubirii
vieții sale. Locul nu este ales aleatoriu, acesta este un
spațiu al regăsirii, al reuniunii sufletelor,  întrucât în urmă
cu douăzeci și opt de ani, acolo s-au căsătorit cei doi.

Finalul cărții este deschis, permițându-i lectoru-
lui să-și imagineze singur cum de va sfârși aceasta po-
veste de dragoste. „Vor pleca ținându-se de mână, sau
fiecare o va apuca pe drumul său?

Scările Levantului este un roman excepțional, o
tulburătoare și dureroasă poveste de dragoste, care
imposibil să nu trezească în sufletul oricărui cititor o
adevarată orchestră de sentimente. Romanele lui Maa-
louf ne fac să retrăim plăcerea pură a lecturii cunoscută
din copilări, fiorul întâlnirii cu un spațiu necunoscut sau
cu neputință de imaginat. (The Guardian)

aMin Maalouf
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niile - are aceeaşi consistenţă de cenuşă; timpul care va să vină, fie
el întins cât veşnicia, se trăieşte secundă după secundă.



laura boca, clasa a XI-a E

romanul
balzac și micuța
croitoreasă chi-
neză, publicat în
anul 2000, este
lucrarea de de-

but a scriitorului și realizatorului de film chinez,
dai sijie, lucrare ce s-a bucurat de un incredibil suc-
ces în momentul apariției.

Opera, cu un puternic caracter autobiografic,
prezintă perioada comunistă chineză din timpul lui Mao
Zedong, consecințele teribile ale instaurării „Revoluției
culturale”, dar și efectul pe care îl au cărțile în dezvolta-
rea personalității și a aspirațiilor ființelor umane. 

Tema ilustrată prin intermediul cărții este istoria,
aceasta fiind foarte importantă pentru educarea și
înștiințarea populației în  legătură cu atrocitățile odată
petrecute. problema principală propusă de autorul
chinez, deși plasată în secolul al XX-lea, este de o
actualitate desăvârșită, cu toate că ignoranța este
uneori mai puternică decât adevărul evident.

Acțiunea începe în anul 1971, într-un sat izolat
din apropierea Tibetului, în momentul în care doi tineri,
naratorul și prietenul său, Luo, fii de medici considerați
„dușmani ai poporului”,  sunt supuși procesului de “
reeducare” specific regimului impus de Mao. În afară
de Luo, celelalte personaje nu vor primi un nume, ci
doar o poreclă bazată pe trăsătura lor definitorie, aces-
tea fiind slab conturate de-a lungul firului narativ. 

Primul contact al tinerilor cu sătenii și cu modul
lor de gândire dezvăluie gradul de îndoctrinare al
acestora din urmă, pornind de la dorința de a incendia
vioara deținută de către personajul narator la venirea
în sat, fără a cunoaște de fapt originea și întrebuințarea
acelui obiect și ajungând până la bucuria care se
citește în ochii acestor oameni în momentul în care
aud sonata lui Mozart, al cărei titlu va fi schimbat în

„Mozart se gîndeşte la preşedintele Mao”, doar pentru
a opri agresivitatea crescândă a primarului.

Cu ajutorul abilității tinerilor de a nara, aceștia
vor câștiga admirația sătenilor și totodată privilegiul
de a fi trimiși în oraș pentru a viziona filme de origine
nord-coreeană, urmând să povestească tuturor, la în-
toarcere, ce au văzut. 

Astfel, în acest context politico-social, Luo o va
întâlni pe Micuța Croitoreasă, fata unicului croitor din
zonă, de care se va îndrăgosti.

În programul de „reeducare” va fi  implicat și
Ochelaristul, un personaj ce devine antipatic pe parcur-
sul lucrării, fiu al unor scriitori decăzuți. Descoperind
faptul că tânărul deținea un geamantan plin de cărți in-
terzise la acea vreme, naratorul împreună cu prietenul
său îl vor convinge pe proprietar,  prin șantaj, să le
încredințeze o primă carte: Ursule Mirouët a lui Balzac.
Ulterior, aceștia vor reuși să fure întregul geamantan,
astfel intrând în posesia unor cărți scrise de autori ce-
lebri, precum: Balzac, Hugo, Stendhal, Dumas, Baude-
laire, Flaubert, Rousseau, Romain Rolland, Tolstoi,
Gogol, Dostoievski, Dickens, Kipling și Emily Brontë.

Prin intermediul acestor cărți, Luo va încerca să
o culturalizeze pe Micuța Croitoreasă, pentru a o eli-
bera de statutul ei de fată needucată din mediul rural.
Această intenție mai mult decât nobilă va avea un efect
cu totul neașteptat.

Balzac și micuța croitoreasă chineză este un
roman captivant, care oferă informații zguduitoare cu
privire la regimul comunist chinez, într-o manieră ar-
tistică și foarte sugestivă. în același timp, romanul
reușește să ridice întrebări în mințile cititorilor în
ceea ce privește importanța lecturii, precum și
consecințelor sale. 

prin urmare, romanul de debut al lui dai sijie
stârnește în sufletele cititorilor aprecierea libertății
de a avea acces la literatură, fără a exista piedici
sau un intermediar între instanțele narative.

Balzac şi Micuţa
croitoreasă chineză
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Născut la
Brașov în 1954 și ur-
mând Facultatea de
Filologie în cadrul
Universității Babeș
Bolyai, Octavian So-
viany este autor al
unor volume în versuri și poezii
precum Cartea lui Benedict, Scri-
sori din Arcadia, Alte poeme de modă
veche. Este autor și de proză, iar printre ro-
manele sale se numără  Texte de la Monte
Negro, Arhivele de la Monte Negro,
Viața lui Kostas Venetis și nu în ulti-
mul rând, Moartea lui Siegfried.

Lansată în anul 2015 și  fiind
încununată cu Premiul Național de
Proză al Ziarului de Iași și Premiul
revistei Observator cultural, roma-
nul Moartea lui Siegfried se consti-
tuie ca fiind o carte supraîncărcată
de semnificații și simboluri, ce are  comple-
xitate și o adâncime istorică rar întâlnite în l ite-
ratura română din zilele noastre. Eu am avut oca-
zia și plăcerea să lecturez această poveste absolut fas-
cinantă și sunt mândră că în final, Moartea lui Siegfried
a obținut Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită
carte din 2015 în cadrul FILIT, ediția 2016.

Cel mai recent roman al lui Octavian Soviany își
trage seva dintr-o idee cât se poate de simplă, dar care
este tratată până în profunzime în aproape 500 de pa-
gini, și anume: Moştenim, fără să ne dăm seama, de la
înaintaşi nu doar culoarea ochilor şi a părului, ci le
moştenim şi poveştile…. Aceste cuvinte se constituie a
fi pe tot parcursul textului nu doar o constatare, ci și
un avertisment chiar și pentru simplul cititor. Cartea

stă sub
s e m n u l
thanatosului ,
iar fiecare din-
tre eroii săi își
a n t i c i p e a z ă

destinele, care
reprezintă de
fapt imaginea
vieții lui Hein-

rich von Kleist re-
luată în mai multe

identități. Obsesia pentru dreptate,
înclinația spre dramaturgie,
grija ce i-a fost purtată de către
sora sa, pe- rioada cât a

fost prizonier pe timp de război
în Rusia și nebunia din fi- nalul vieții

sunt toate preluate de per- sona je l e
principale ale acestei cărți: Siegfried von

Kleist, fiul său pe nume Gunter, Singuraticul și
Mihai Kaftanat.

Un alt simbol care este puternic fructificat
în acest roman este cel al marionetei, care de fapt

se bazează pe ideile promulgate de Kleist referitor la
acest subiect. Totuși, aici teoria cu sufletul marionete
și manipularea ei se transformă într-un adevărat com-
plex. Un exemplu elocvent este cel reprezentat de
Siegfried care, la fel ca predecesorul său, se
îndrăgostește de femei respingătoare, precum Dănuța,
pe care în final ajunge să o asemene cu un manechin
neînsuflețit alături de care se și sinucide. Practic, la o
analiza mai profundă a textului, ne putem da seama
de faptul că toate personajele sunt de fapt doar niște
marionete ce trebuie să își urmeze soarta care deja le
este trasată.

Moartea  lui  SieGFrieD
antonia muraru, clasa a XI-a E

grafică: Radu Tănasă

octavian sovianY
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Pe lângă povestea tragică a entităților ficționale,
romanul mai surprinde și prin structura sa complexă
ce amintește de supracadrul simbolic al tetralogiei
wagneriene. Ceea ce este interesant este faptul că se
face referire la fiecare capitol cu termenul de „cânt”,
ceea ce poate trimite cu gândul și la Cântecul Nibe-
lungilor. Așadar, se poate explica mai ușor de ce pe tot
parcursul povestirii, protagoniștii sunt însoțiți pretu-
tindeni de umbre ale Nibelungilor, care în fapt sunt și
o prevestire a morții fiecăruia în parte și care sunt și
niște furii ce trebuie să asigure un subconștient colec-
tiv îmbibat în renunțare. Un alt aspect interesant și care
merită menționat este faptul că uvertura romanului
amintește de procesul de la Nurnberg, iar epilogul este
reprezentat de întâlnirea ziariștilor americani care sunt
convinși de simulacrul istoriei. De asemenea, cartea
mai aduce o altă notă de autenticitate și prin faptul că
există un autor-narator ce intervine des în poveștile
eroilor naratori, făcând comentarii fie la modul în care
a fost redactată povestea, fie divulgând deznodăminte
și adresându-se direct cititorilor. 

Moartea lui Siegfried construiește un simulacru
al istoriei pe bazele unei simple povestiri populare, și
anume cea a Nibelungilor. Pe fondul unui război, care
nu mai este doar unul exterior cât și unul interior, se
petrec istoriile unor personaje care ajung să înnebu-
nească, să fie justițiari ai excesului și să fie îndrăgostiți
de o iluzie. Totuși, cu toții sunt martori ai răului ce se
naște și al demonismului care apare de pe urma tre-
cutului ce îi urmarește constant. Este un roman puter-
nic, electrizant, profund, care ar fi meritat poate o mai
mare atenție din parte tuturor.

Cu modestie, după ce a aflat că a sa lucrare a
fost premiată de către liceeni pentru cea mai îndrăgită
carte în cadrul FILIT, Octavian Soviany a intrat pe scena
Teatrului Național pentru a ne mulțumi nouă celor din
„juriu”. Cu multă caldură, a venit lângă noi pentru a
face o poză împreună, însă apoi, cu o oarecare
nesiguranță ne-a întrebat: „Vouă chiar v-a plăcut ro-
manul ăsta? Mie nu-mi place.”. Cât eram acolo lângă

el, i-am zâmbit autorului și i-am spus cât de impresio-
nant găsesc acest roman, însă la fel cum este
menționat și în text, „nu era nevoie să-mi întorc capul
ca să-mi dau seama că pe peretele din spatele nostru
au apărut umbrele întunecate ale Nibelungilor” .
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mara slătineanu, clasa a XI-a B

Comunismul a fost, este și va fi o perioadă care
a marcat România la un nivel înalt, care a schimbat
mentalități, a întunecat copilării, a pus piedici destine-
lor, dar care a adus locuri de muncă, un acoperiș de-
asupra capului și un minim asigurat fiecărui cetățean.
Toate aceste aspecte, atât sociale, ale vieții de zi cu zi,
cât și profesionale sau financiare sunt descrise cu amă-
nunt într-o serie de peste 360 de povestiri scurte în ro-
manul Și eu am trăit în comunism sub coordonarea
editorului Ioana Pârvulescu, aceasta reușind să aducă
împreună culmile acestui regim și implicarea sa în
viețile cetățenilor.

Un citat mi-a atras atenția încă de la început –
„Comunismul e mai degrabă nu decât da. Ce nu aveam
voie, ce nu
aveam, pur și
simplu, ce nu fă-
ceam, ce nu
eram.” Cu toții
putem regăsi o
fracțiune din
ideile noastre
despre comu-
nism în citatul
ei, dar însemnă-
tatea lor se con-
solidează odată
cu parcurgerea
cărții. Varietatea de povestiri te traversează de la un
sentiment la altul, de la râs la plâns, de la agonie la
extaz, astfel încât cititorul secolului XXI, născut și cres-
cut în era tehnologiei, ajunge să afle adevărurile întu-
necate ale regimului căzut în ’89 și impactul pe care
acesta înca îl are în prezent. 

O combinație de roman istoric informal și pam-
flet, cartea Ioanei Pârvulescu poate fi recomandată

persoanelor de toate vârstele întrucât nu este doar o
lectură plăcută, accesibilă, ci și o lecție complexă de
cultură generală, de formare a unei perspective asupra
trecutului apropiat al poporului român, al bunicilor și
părinților ce au abordat comunismul ca o normalitate.
Au aflat abia după revoluție ce înseamnă libertatea în
spatele unui regim obscur, ce îngrădește libertățile vic-
timelor sale până la refuz. Simplele relatări ale marto-
rilor comunismului creează conceptul de „behind the
scenes”, dezvăluind micile plăceri și necazuri întâlnite
la tot pasul în acea vreme. 

Textele se reunesc în jurul unor aspecte majore
din cotidianul gri al comunismului: oraşul socialist, servi-
ciul, munca „voluntară” şi patriotică, timpul liber, sărbă-

torile, călătoriile,
cozile, şcoala, fa-
cultatea, vacanţa,
experienţele me-
dicale, dragos-
tea, mâncarea,
vestimentaţia şi
un ultim capitol
eteroclit intitulat
„diverse”. Întâm-
plările tragi-co-
mice prezintă un
umor născut din
nonsensul unei

maşinării de stat ce funcţiona în gol, condusă de ritualuri
colective standardizate: obligatoria muncă „voluntară”,
obligatoria prezenţă la un serviciu care consta în a nu face
nimic sau doar ceva inutil care să te țină ocupat, reparti-
zarea în provincie a absolvenţilor de facultate, în locuri
uitate de lume, fără condiţii pentru a pune decent în prac-
tică cele învăţate, birocraţia monumentală și alte „valori”
ale perioadei comuniste.

„aş vrea să se poată inventa şi vaccinuri împotriva
prostiei ucigătoare, a ticăloşiei, a molimelor istorice.
şi, până se inventează asta, avem la îndemână cul-
tura şi cărţile ei. aşa că i-aş îndemna pe toţi candizii:
citiţi din scoarţă-n scoarţă cartea asta, faceţi o mică
reacţie locală, puţin puroi comunist, iar apoi nu vă
mai îmbolnăviţi niciodată de el. dar, dincolo de asta,
e o carte savuroasă, tristă, plină de umor. vorba
poetului - comoară a memoriei.”(ioana pârvulescu)

Și eu aM trăit în coMuniSM
ioana pârvulescu
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Mierla neaGră

roxana tudosă, clasa a XI-a E

Publicat în anul 2015, romanul Mierla neagră,
scris de romancierul şi dramaturgul Radu Ţuculescu s-
a bucurat de popularitate încă de la apariţie, primind
Premiul pentru Proză al Uniunii Scriitorilor și fiind pro-
pus la Premiul pentru cea mai iubită carte de catre li-
ceeni din cadrul Festivalului Internaţional de Literatură
şi Traduceri 2016.

Cititorul este atras încă de la prima întâlnire cu
cartea, lucru datorat în special ilustraţiilor fascinante
care valorifică categoria grotescului. Însă, din neferi-
cire, după lecturarea acesteia , am rămas cu impresia
că doar imaginile de pe prima copertă au meritat efor-
tul depus.

Romanul concentrează un amalgam de teme,
principale fiind tema dragostei şi a adolescenţei, aces-
tea întâlnindu-se pe tot parcursul lucrării. Se poate ob-
serva caracterul autobiografic, întrucât protagonistul,
asemena autorului, a fost elev la un liceu de muzică
din Transilvania, aniversarea sa este tot pe 1 ianuarie,
aceste aspecte fiind suplimentate şi de potrivirea nu-
melor( Radu Anghel- Radu Ţuculescu). De aseme-
nea, se remarcă cele două planuri pe care se
sedimentează acţiunea cel al adolescentului Radu An-
ghel si cel al adultului.

Cartea debuteză cu o descriere succintă a Li-
ceului Internat de Muzică din Marele Oraş şi a meto-
dei de transportare a alimentelor către cantina
acestuia. Atmosfera este una jovială încă de la început,
continuând în aceeaşi notă pe tot parcursul romanu-
lui. Radu Anghel este un tânăr talentat, ce se con-
fruntă cu nedreptatea specifică perioadei comuniste.
Pedagogul Prada, personaj omniprezent în viaţa liceu-
lui şi secretar de partid, este cel care confiscă mânca-
rea primită de acasă, pedepseşte elevii fără un motiv
bine întemeiat şi se asigură că liceul guvernează dis-
ciplina şi ordinea. Cinismul său atinge apogeul în

seara unei petreceri date în cinstea unui coleg care a
câştigat un premiu internaţional, pedagogul supunâ-
nudu-l atât pe acesta, cât şi pe protagonist la un duş
rece în miez de noapte ce va avea repercusiuni tra-
gice. Descrierea internatului, Prada care era mereu în-
soţit de elevul ,,turnător”, portretul fizic al pe- 
da    gogului dar şi atitudinea elevilor amintesc de seria
Harry Potter, dovedind astfel probleme în ceea ce pri-
veşte originalitatea ideilor.

Cea de-a doua parte se concentrează pe viaţa
adultului Radu Anghel, hotărât să o ia de la capăt dupa
ce iese din închisoare. Împrietenindu-se cu un bucătar
în timpul detenţiei, aceştia se angajează la un restau-
rant, unde îşi cunoaşte viitoarea soţie, Despina, care se
dovedeşte a fi bolnavă pshic. Firul narativ evoluează
într-un mod haotic, atmosfera fiind animată de relaţii
nelegitime, limbaj vulgar şi zeci de pagini descriptive,
referitoare la reţete culinare, acestora adăugându-li-
se sentimentul de răzbunare faţă de pedagogul a cărui
mărturie mincinoasă l-a trimis în închisoare. În ceea ce
priveşte mesajul textului, pot afirma cu tărie că nu se
deosebeşte cu nimic faţă de zecile de cărţi ce fac parte
din categoria bestseller.

În ceea ce priveşte titlul, simbolul mierlei este
bine ales, întrucât acţiunea din prima parte a romanu-
lui se defăşoară într-o fostă mănăstire franciscană,
aceşti călugări fiind cunoscuţi pentru puterea lor de a
comunica cu păsările. Totodată, mierla este o pasăre
ce prevesteşte moartea, amintind astfel de crima ce îl
conduce pe narator la carceră. 

Aşadar, romanul Mierla neagră se încadrează în
categoria cărţilor lipsite de substanţă, netransmiţând
o idee inovatoare. De asemena, banalitatea întâmpla-
rilor şi scenele triviale care sunt presărate de-a lungul
celei de-a doua părţi fac din acest roman nu mai mult
decât o carte ce aparţine pseudoliteraturii.

pictură: Catrinel Mihai

raDu ţuculescu
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Serpico
cezar vasiliu, clasa a XI-a E

În anul 1973, într-o Americă zguduită de finalul
Războiului din Vietnam şi de scandalul Watergate, Sid-
ney Lumet îl cooptează pe proaspătul star Al Pacino
pentru un proiect atipic universului american din anii ’70.

realizat după primul godfather, ce va deveni
un reper clasic al industriei filmului şi îi va propulsa
cariera tânărului din bronx cu origini siciliene, ser-
pico spune povestea adevărată a poliţistului cu ace-
laşi nume, care avea să denunţe corupţia adânc
situată în rădăcinile sistemului poliţist. Filmul îl sur-
prinde pe protagonist în situaţii limită, caracterul său în-
trând în conflict cu viaţa personală. După ce Serpico
absolvă Academia de Poliţie, este repartizat la o secţie
din Bronx, pe postul de ofiţer de patrulă. În tot acest
timp, îşi observă colegii de secție cum şantajează, bat şi
umilesc suspecţi, cum iau mită de la pariori sau alţi cri-
minali pentru a nu intra la închisoare, descoperind astfel
o reţea care se împânzea în tot New York-ul. Problemele
pentru Serpico încep când refuză să accepte banii mur-
dari, precum colegii săi. Neavând pe nimeni în care să
se încreadă, nici măcar superiorii, este nevoit să se mute
în altă secţie.  În tot acest timp, este ameninţat, provocat,
acuzat pe nedrept că ar fi homosexual, toate aceste ac-
ţiuni având ca scop intimidarea şi defăimarea lui Serpico.
Deşi un căpitan îl asigură că noua secţie în care se va
muta e ,,as clean as a hound’s tooth’’, vechile obiceiuri
ale colegilor săi continuă. Astfel, comportamentul oare-
cum diferit şi candid al lui Serpico şi faptul că nu e ca
ceilalţi poliţisti corupţi, cât şi stilul său hippy,  îl vor trans-
forma într-un indezirabil printre toţi ceilalţi poliţişti. În
acest context, îşi neglijează viaţa personală şi îşi pierde
două posibile partenere de viaţă, una care pleacă în
Texas, şi cea din urmă, care nu mai suportă să îl vadă pe
Frank cum se torturează zi de zi din cauza slujbei  şi  îl
abandonează. În schimb, Serpico leagă o prietenie cu un
poliţist cu care împărtăşeşte aceleaşi valori morale şi are
ca interes demascarea corupţiei din poliţie. Astfel, după
ce este ameninţat cu moartea, decide să divulge toate

informaţiile pe care le avea împreună cu prietenul său şi
încă un inspector ce sprijinea cauza lui Serpico, ziarului
The New York Times, care publică în următoarea zi un
articol ce ajunge pe prima pagină a cotidianului. Astfel,
sunt nevoiţi să iasă la rampă mai-marii ierarhiei, inclusiv
comisarul poliţiei din New York, care ştia de la bun înce-
put de acest sistem putred existent  în curtea sa. Mai
apoi, se înfiinţează la ordinul primarului o comisie per-
manentă şi independentă de investigaţii,  ,,Knapp Co-
mission‘’, care îi va ancheta pe toţi cei implicaţi în
sistemul corupt poliţienesc (Frank avea să fie primul po-
liţist care să depună mărturie în faţa unui juriu cu privire
la problemele din interiorul sistemului).   

filmul analizează slăbiciunile naturii umane,
conturându-l pe serpico ca reprezentantul universal
al cinstei, onestităţii şi a integrităţii. Într-un final,
după ce este transferat la Narcotice, Frank este aban-
donat de colegii săi în timpul unei intervenţii pe teren,
când acesta este blocat în spaţiul dintre uşă şi tocul ei ,
fiind împuşcat în faţă, în zona obrazului. Cei patru poli-
ţişti care erau cu el pleacă de la faţa locului, lăsându-l
într-o baltă de sânge. Un bătrân cheamă ambulanţa, iar
Frank supravieţuieşte, dar îşi pierde auzul la urechea
stângă. Imediat după ce îşi revine, Serpico este vizitat
de un  vechi prieten de la Academie, care îi oferă Insigna
de Aur, cea mai mare distincţie din cadrul poliţiei din
New York. Totuşi, protagonistul o refuză categoric, spu-
nând că nu merită un astfel de premiu doar pentru că a
fost corect şi a încercat să facă muncă de poliţie cinstită.
Frank Serpico demisionează din cadrul poliţiei în 1972
şi se mută în Elveţia.

Jocul actoricesc vibrant al lui Al Pacino  şi replicile
originale şi inteligente conferă filmului o actualitate re-
marcabilă. De asemenea, tema abordată, cea a corupţiei
şi a lăcomiei caracterului uman este tot mai valabilă în
zilele de astăzi,  nu doar în sistemul poliţienesc, fiind răs-
pândită  în fiecare arteră a societăţii moderne. 

foto: imbd.com
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acasă, la... MaMMa Mia

daria grigoraș, clasa a IX-a A

Vaporul se apropia uşor, uşor de faimoasa in-
sulă Skopelos unde a fost filmată pelicula mamma
mia şi abia aşteptam să păşesc pe acel pământ bine-
cuvântat de zei, un spaţiu divin ales de asemenea, de
regizori ca fiind  unul dintre cele mai frumoase  locuri
de pe acest pământ, în care tradiţia , sunetul mării şi
vuietul pădurilor de pini se îmbină într-o adevărată
simfonie. Din depărtare se vedea biserica de pe stânci
unde şi-au unit sufletele două personaje din film, iar
casele alb-albastre se contopeau cu verdele crud al
măslinilor , cu albastrul cerului şi-al mării. Plaje sălba-
tice, amintiri lăsate în lumina lunii, bărci de lemn uitate
de pescari, toate se zăreau  de pe vaporul care încon-
jura insula pentru a ajunge în portul unde au coborât
Sam , Bill şi Harry, aflaţi în căutarea fericirii, iubirii şi  a
inereţii pierdute.

Sophie Sheridian are douăzeci  de ani şi trăieşte
împreună cu mama sa, Donna pe această insulă, Sko-
pelos, numită Kalokairi. Fiica nu îşi cunoaste tatăl, dar
află din jurnalul Donnei că în tinereţe, a avut mai multe
aventuri, astfel  hotărându-se să trimită celor trei băr-
baţi din viaţa mamei  câte o invitaţie la nunta sa, spe-
rând că-l va recunoaşte pe cel care îi este tată. Donna
este luată prin surprindere,  deoarece îi revede după
mulţi ani pe oamenii care i-au lăsat atâtea amintiri şi
emoţii, însă de care a trebuit să se despartă. Melodia
specifică acestui moment este Mamma Mia, interpre-
tată de ABBA, coloana sonoră fiind reprezentată  de
albumul trupei. Versurile  cu valoare de laitmotiv sunt:
Nici nu ştii cât am plâns de când s-a terminat / O sin-
gură privire şi aud un clopot, încă o privire şi uit de tot
/  Mamma Mia / Iar o iau de la-nceput / Vai, vai cât de
mult mi-ai lipsit / Da, am avut inima frântă, tristă de
când ne-am despărţit.

Donna trăieşte o a doua tinereţe şi şansa de a-
şi împlini iubirea. Prin apariţia celor trei barbate, ea re-

trăieşte toate amintirile, este cuprinsă de sentimentele
pe care încă le mai are pentru primul dintre ei, Sam,
care a reprezentat cea mai mare iubire a vieţii sale . În
urmă cu douăzeci de ani, el a fost nevoit să plece din
Grecia şi să-i spună logodnicei sale că nu se poate că-
sători cu ea. Crezând că a părăsit-o, Donna a decis să
caute alinarea în sufletele altor bărbaţi. După ce s-a
despărţit de fata ce urma să-i devină soţie, Sam a re-
venit în Grecia, dar Donna plecase deja cu alt bărbat şi
astfel, timp de douăzeci şi unu de ani,  el a păstrat sen-
timentele puternice pentru ea şi a hotărât să vină la
nunta Sophiei pentru a-i spune mamei sale cât de mult
o iubeşte. Ceilalţi doi bărbaţi, Bill şi Harry recunosc, de
asemenea, iubirea pe care i-o poartă Donnei. Harry îi
povesteşte Sophiei că  studia la Paris  când a întâlnit-
o şi a venit în Grecia după ea, pe versaurile melodiei
Our last summer : Încă-mi amintesc de ultima noastră
vară , încă o revăd ca odinioară / Plimbările de-a lungul
Sennei, râsetele în ploaie, ultima noastră vară, amintire
de odinioară /  Ne-am dus la râu şi ne-am aşezat lângă
turnul Eiffel / Eram atât de fericit că te-am întâlnit, era
vremea fără regrete, dar în sinea noastră ne era teamă
să ne luăm zborul. Acestea sunt versurile cântecului pe
care i-l dedică  Harry  Donnei. Scopul iniţial al eveni-
mentului este nunta Sophiei cu Sky, un tânăr ce vine
asemenea celor trei bărbaţi pe insulă pentru a desco-
peri frumuseţea vieţii, însă găseşte iubirea şi nu mai
vrea să se mai întoarcă acasă. 

există un mit al insulei care spune că în sko-
pelos e o fântână a afroditei a cărei apă aduce fe-
ricirea supremă celui ce o bea. insula devine un
simbol  al dragostei, un spaţiu de împlinire a idea-
lului de iubire, un loc în care omul poate lăsa în
urmă viaţa modernă. Am stat pe insulă o săptămână
şi am simţit că timpul se opreşte în loc, că m-am întors
undeva, în trecut, departe de realitate, de viaţa coti-

foto: imbd.com
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diană. Să mă trezesc dimineaţa, să deschid geamul bal-
conului şi să văd o întindere infinită de mare, soare,  li-
vezi de portocali şi măslini, auzind doar ritmuri
greceşti, a însemnat sublimul pentru mine. am înţeles
de ce regizorii filmului au ales o asemenea locaţie,
de ce toţi cei care veneau pe insulă nu mai plecau ,
deoarece skopelos îl face pe om să se îndrăgos-
tească de viaţa în sine, de frumuseţea  absolută, de
iubire. se pare că ne putem îndrăgosti de iubire!

Plimbându-mă pe micile străduţe ale oraşului,
privind florile care acopereau fiecare casă îmi amin-
team de viaţa personajelor, de muzica din film. Fiecare
restaurant avea în faţă o plăcuţă pe care scria numele
actorilor ce au păşit pe aceste meleaguri de vis.

Dar ce au toate personajele din film în comun?
Pasiunea pentru viaţă, dorinţa de a trăi din plin, de a
simţi ce înseamnă adevărata bucurie. Donnei îi este
frică la început să ducă mai departe aventura începută
în tinereţe, însă prietenele sale o ajută să-şi regăsească
energia  pentru a îndrăzni să pornească într-o nouă
călătorie a vieţii. Melodia asociată acestui moment este
Dancing Queen: Devii regina dansului / Tânără şi dulce
/ La doar şaptesprezece ani, Uite-o pe acea fată / Pri-
veşte scena / Bucură-te, regina dansului. Donna devine
personajul asupra căruia este pus accentul în film,
nunta fiicei sale fiind  doar un moment prielnic de a-și
reface viaţa, de a câştiga în faţa destinului aşa cum
spune si melodia The winner  takes it all –Câştigătorul
ia totul - Jocul începe din nou. Donna dovedeşte că
este o femeie puternică, plină de curaj, de vitalitate, cu
un suflet sensibil. În final, la nuntă, în faţa altarului,
Donna îi spune lui Sophie că tatăl ei este prezent, însă
în acel moment nu se ridică un bărbat, ci trei, hotă-
rându-se astfel că fiecare să aibă grijă de o treime din
Sophie. Găsind ceea ce a căutat, Sopie realizează că nu
este un moment potrivit pentru a se căsători, motiv
pentru care anulează nunta  şi decide să plece în călă-
torie  alături de Sky, cel pe care îl iubeşte. Deoarece
toată lumea este adunată, iar evenimentul anulat, Sam
foloseşte ocazia  şi o cere în căsătorie pe Donna, nunta
având loc  în acel moment. După o lungă aventură, în
care Donna caută fericirea şi iubirea , visul său este în-

deplinit printr-un miracol. Sam spune în final: Păsări
călătoare –Tu şi eu zburăm instinctiv.

Filmul prezintă destinul omului, viaţa plină de
schimbăr, de suferinţă, dar şi de fericire Chiquitita, şi
eu şi tu ştim bine/ Cum durerile vin şi se duc/ Si cica-
tricile pe care le lasă / Într-o zi,  o să dansezi din nou
/. Şi durerea o să se sfârşească Chiquitita şi tu şi eu
plâng / Dar soarele e încă sus pe cer.

Filmul Mamma Mia este un musical vesel, care
evidenţiază viaţa dintr-o perspectivă a frumosului. El

prezintă atât o po-
veste captivantă, ui-
mitoare, în care dra-
gostea triumfă, cât şi
cultura şi peisajele
Greciei, apelând la
mituri, tradiţii şi ele-
mente specifice uni-
versului acestor in-
sule micuţe, însă
pline de farmec şi
magie. personajele
ne îndeamnă să
trăim din plin, să
credem în iubire, în
fericire, în muzică.
după ce priveşti fil-
mul este imposibil
să nu iubeşti viaţa
ori  să nu priveşti
lumea altfel.
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MiDnight in paris 

olivia dobrea, clasa a XI-a A

filmul midnight in paris este o comedie care
te poartă peste barierele timpului, mânată de
fascinația debordantă pe care o emană un loc atât
de magic precum parisul. un film romantic și fan-
tastic, ce surprinde călătoriile unui scriitor aspirant,
plictisit de realitatea contemporană, într-un  un
trecut neliniștit, al anilor 20,  din orașul luminilor.

Gil Pender (interpretat de Owen Wilson) este un
scenarist de la Hollywood, venit la Paris în vacanță cu
logodnica sa și cu  părinții acesteia. Gil Pender este un
visător care încearcă să scrie un roman despre  un vân-
zător dintr-un magazin de antichități. Nici Parisul și nici
încercarea de a scrie un astfel de roman nu o încântă
prea tare pe Inez (interpretată de Rachel McAdams),
obișnuită cu viața frumoasă și luxoasă din California.
În timpul vacanței lor,  cei doi îl întâlnesc pe Paul Bates
( interpretat de Michael Sheen), un prieten vechi al lui
Inez. Paul îi invită pe Gil și pe Inez la muzee, petreceri,
adoptând o atitudine pedantă, intelectuală, politi-
coasă, care atrage admrația lui Inez și desgustul lui Gil,
care se îndepartează ușor de ei și încearcă să desco-
pere Parisul de unul singur. Spre deosebire de logod-
nica sa, lui Gil îi place ploaia, să se plimbe pe străzile
Parisului, cunoaște personalități marcante care au tre-
cut pe acolo și își dorește să fie un autor adevărat, nu
doar un simplu scenarist. 

Într-o seară, în urma unei petreceri, Gil pleacă
mai repede dar se rătăcește pe străduțele misterioase.
Când ceasul bate miezul nopții o mașină specifică ani-
lor 1920 oprește pe strada unde se afla Gil și niște oa-
meni binevoitori îl invită să vină cu ei. astfel, gil se
trezește la o petrecere a lui jean cocteau, unde
întâlnește marile personalități ale timpului: cole
porter, alice b. toklas, josephine baker și familia
fitzgerald. scott fitzgerald îi face cunoștință mai
apoi cu ernest hemingway, care îl îndrumă pe gil
să îi ofere gertrudei stein romanul său pentru a-i
da niște sfaturi.

Când Gil se întoarce la hotel să ia romanul, își
dă seama că făcuse o călătorie în timp, iar prietenii săi
nu mai erau acolo. În următoarea seară, încearcă să îi
demonstreze lui Inez faptul că Parisul este cu adevărat
un oraș magic, dar aceasta nu are destulă răbdare să
aștepte miezul nopții și pleacă înainte la hotel. În acea
noapte, acasă la Gertrude Stein, Gil o întâlnește pe
Adriana (interpretată de Marion Cotillard), una dintre
muzele lui Picasso, de care se îndrăgostește. Astfel, în
fiecare noapte, călătorind în trecut, Gil cunoaște
personalități americane și franceze din anii de glorie ai
Orașului Lumnilor. Cu Adriana călătorește în La Belle
Epoque și aceasta îl roagă să rămână cu el acolo, prinși
în capcana timpului. Gil refuză dându-și seama că cel
mai bine pentru el este să trăiască în prezent, lâsând-
o pe Adriana cu artiști ai perioadei ei favorite precum
Degas, Lautrec sau Gauguin.

Întors în lumea reală,  se ceartă cu Inez și cu
părinții ei și alege să ducă o viață simplă și frumoasă
la Paris, unde își poate hrăni fanteziile. Între timp,  o
întâlnește pe Gabrielle (interpretată de Lea Seydoux),
o fată simplă ce avea un stand cu obiecte vechi în cen-
trul Parisului și era pasionată de Generația Pierdută. În
finalul filmului ei admiră orașul căzând de acord că Pa-
risul este cel mai frumos pe ploaie. 

Woody Allen și-a păstrat stilul specific și chiar
s-a întrecut pe sine cu acest film amuzant și fantezist,
care a câștigat numeroase premii. 

Midnight in Paris este unul dintre filmele mele
favorite, care ilustează fascinația pentru trecut și visul
de a călători în timp pentru a experimenta din viața
personalităților marcante ale istoriei. dar mai ales, se
evidențiază, pe suportul unei nostalgii profunde,
dorința de a evada din banal, din viața monotonă
pe care unii oameni o trăiesc în lumea modernă de
azi, pentru a avea o altfel de viață - mai simplă, dar
mai minunată.
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văDuva veselă

ioana stupu, clasa a X-a B

nu garantez dacă vă va plăcea sau nu, dar
sigur veți fi surprinși. Surpriza e secretul ce face ca
spectacolul să fie viu. Astfel își descrie regizorul Andrei
Șerban adaptarea contemporană a operetei văduva
veselă care, în mod caracteristic, a reușit să provoace
controverse încă de la primul contact cu spectatorii.
Opereta originală în trei acte a compozitorului austro-
ungar Franz Lehár, cu un libret scris de  Victor Léon și
Leo Stein a avut premiera la „Theater an den Wien”,
pe data de 30 decembrie 1905, sub titlul de  „Die Lus-
tige Witwe”, bucurându-se de un succes nemaipome-
nit. Deși scrisă într-o altă epocă, problemele sociale
remarcate de Lehár cu mai bine de un secol în urmă
au rămas la fel de pregnante în viața noastră cotidiană. 

având în minte o imagine clară a unei ver-
siuni românești pentru această reprezentație, an-
drei Șerban transpune realitatea socială și politică
într-un mod ce cu siguranță nu poate fi caracterizat
drept subtil. pe când franz lehár încerca să se fe-
rească de aluzii evidente, regizorul român nu se
sfiește și atribuie denumiri sugestive precum mol-
drosovia (țara în care se petrece întreaga acțiune)
sau nichita ug (regele țării). alături de numeroase
detalii de acest gen, spectacolul devine puternic su-
biectivizat și se transformă într-o proiecție excen-
trică a realității, ce captează atenția prin șoc.

Opereta se constituie într-o continuă petrecere,
fapt ce dinamizează întreaga reprezentație. Decorul
este într-adevăr aparte și se observă o atenție specială
asupra detaliilor. Cadrele se îmbină armonios și trece-
rea de la un episod la altul se face natural.

Dorința de evidențiere a aspectelor mai puțin
fericite ale societății se remarcă încă din primele clipe
ale spectacolului. Astfel, în Ambasada Moldrosoviei, un
eveniment de importanță naționala adună numeroși
cetățeni patrioți la o petrecere ce serbează ziua de

naștere a preaiubitului rege. Cu această ocazie, fru-
moasa și faimoasa văduvă,  Hanna Glavary este
așteptată nu numai de moldrosoveni, ci și de un număr
mare de francezi care au găsit în prezența ei un motiv
de a-și face apariția. Ambasadorul Zetta este informat
de către rege cu privire la intențiile Hannei de a pleca
din țară împreună cu miliardele sale și i se aduce la
cunoștință dezastrul care ar fi provocat de o eventuală
căsătorie a ei cu un francez. Astfel, văduva devine cen-
trul de interes al lui Zetta, ce are acum ca scop aduce-
rea banilor Hannei înapoi în patrie. În acest scop,
adjutantul Ambasadorului, Njegus, este desemnat să
îl găsească și să îl aducă pe nepotul regelui, Danilo Da-
nilovici, pentru a o cuceri pe văduvă. Încercând să facă
tot posibilul, Zetta le cere atât soțiilor consilierilor, cât
și propriei sale soții să îi țină ocupați pe francezi pentru
a nu se apropia de Hanna Glavary. Din păcate însă, el
nu știe că un anume francez, Camille, este implicat deja
pasional cu soția sa, el manifestându-și dragostea cu
un „Te iubesc!” scris pe evantaiul ei. Nu după mult
timp,  își face apariția Hanna, ea fiind întâmpinată de
numeroși admiratori ce o sufocă cu atenție. O apariție
importanta este și cea a lui Danilo, care este profund
deranjat de tulburarea serii lui petrecute, ca toate ce-
lelalte, in localul Maxim. La aflarea misiunii sale, tânărul
atașat militar refuză însurătoarea cu văduva, dar este
dispus să o țină departe de francezii ce i-ar putea cere
mâna. Confruntându-se cu vechi sentimente și amin-
tiri, Danilo se găsește în imposibilitatea de a lua în con-
siderare căsătoria cu ea, întrucât motivul aparent ar fi
banii. La întâlnirea celor doi, vechi trăiri și întâmplări
ies la suprafață, fiecare aruncând vina asupra celuilalt.
Hanna pretinde că Danilo a lăsat-o din cauza sărăciei,
iar Danilo o învinuiește că îndată ce el a plecat, tânăra
s-a căsătorit cu un bătrân miliardar căruia i-a luat ave-
rea odată cu moartea sa. Acest prim contact este pus

foto: facebook.com
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în scena într-un mod neobișnuit și modern, dar toto-
dată pregnant redat muzical, relația între cei doi dez-
voltând o tensiune aparte ce alternează replici
dureroase și fragmente melodice inedite.

Între timp, evantaiul cu declarația primejdioasă
ajunge în posesia Ambasadorului, care îl asigura pe
unul dintre consilierii geloși că îi aparține șotiei sale,
Valencienne. Urmează momentul valsului unde Danilo
reușește să îi țină pe pretendenți departe de Hanna și
obține, astfel, un prim dans cu aceasta. Totuși,  el re-
fuză și așteaptă o sumă considerabilă de bani  din par-
tea celui ce ar vrea să îi ia locul. Din lipsă de doritori,
el dansează totuși cu Hanna, moment în care reali-
zează că sentimentele sale pentru tânără nu sunt nici
pe departe dispărute.

Actul al doilea surprinde,  printr-o punere în
scena cu adevărat excentrică. De la decor și costume
pană la comportamentul personajelor și dansurile rea-
lizate, scenele sunt pline de nonconformism ce contu-
rează cusururi ale lumii cotidiene. Cu ocazia petreceri
de la Vila Glavary, acțiunea devine vizibil concentrată
derulându-se într-un ritm foarte alert, evantaiul se
transformă în motiv de investigație, acest fapt ducând
la o desfășurare neașteptată a evenimentelor. În timpul
cercetărilor lui Danilo, acesta nu reușește să afle cine
este autorul declarației, însă se familiarizează cu alte
aventuri și incidente. În tot acest timp, relația dintre
Camille si Valencienne nu se potolește deloc, ci
dimpotrivă, ei sunt foarte aproape de a fi prinși
de Zetta. Situația, însă, este salvată de Hanna,
care îi ia locul soției de ambasador și pentru a-i
stârni lui Danilo gelozia, pretinde că s-au logodit.
Furia pune stăpânire pe nepotul de rege, acesta
întorcându-se la obișnuitul său bar pentru a-și
îneca amarul în alcool și femei.

În actul final, Hanna este pornită să ajungă
la inima lui Danilo și de aceea hotărăște să își ser-
beze presupusa logodnă pe teritoriul lui, barul
Maxim. Într-o aglomerație de personaje deja cu-
noscute, acțiunea își continuă cursul în același
ritm sprinten, acest cadru fiind, însă încărcat de
tensiune. Pe de o parte,  Zetta se îngrozește de
logodna tinerilor, gândindu-se la viitorul nu prea
fericit al patriei, iar de cealaltă parte, Danilo este
distrus de același incident, însă din alte motive.
Într-un final, posesorul evantaiului iese la iveală
și astfel, Valencienne se dovedește a fi vinovată
că și-a înșelat soțul. Ambasadorul divorțează
imediat și, în spiritul patriot specific, îi cere mana
Hannei, care vine totuși cu vesti îngrozitoare: în
cazul unei posibile recăsătorii, conform testa-
mentului, ea pierde toți banii răposatului. Situația
nu pare foarte fericită, însă Danilo consideră
acesta momentul cel mai bun pentru a-și mărtu-
risi iubirea față de Hanna. La auzul acestei
declarații de dragoste, văduva spune tot adevă-
rul și anunță că daca se va căsători din nou ea nu
va mai avea niciun ban,  deoarece toata averea
ar reveni noului soț.

la acest deznodământ ce, privit super-
ficial, pare fericit, se adaugă o oglindire a
realității noastre printr-un monolog susținut
de njegus (secretarul ambasadorului). acesta

denunță, într-o manieră serioasă, componentele ce
duc la o societate coruptă și izbitor de nestatornică,
cu oameni politici versatili și nu foarte responsabili,
prezenți, de altfel, pe tot parcursul serii, chiar in
fata noastră.

Sub forma unei reprezentații ostentative, per-
sonajele create pentru a evidenția defectele societății
secolului trecut sunt astăzi la fel de reprezentative pen-
tru realitatea ce ne înconjoară. În ciuda regiei care de-
mască agresiv tarele sociale, esența operetei a rămas
neatinsă, ilustrând într-un mod ilar o societate derizo-
rie, lipsită de scrupule, populată de indivizi ce își ur-
măresc, exclusiv scopurile personale.

Bucurându-se de o distribuție deosebită ce îi are
în prim-plan pe Amelia Antonu (Hanna Glavary),
Adrian Mărcan (Danilo Danilovici), Marta Cristina
Sandu (Valencienne), Stefan von Korch (Camille de Jo-
lidon), Ioan Chereta (Ambasadorul Zetta) si Ruslan Bar-
lea (Njegus), consider că opereta Văduva veselă se
încadrează în categoria spectacolelor ce provoacă
reflecția spectatorului asupra lumii și asupra lui însuși,
însă pe care nu le poți urmări cu la fel de multă plăcere
de mai multe ori. Opera Națională Română Iasi, alături
de regizorul Andrei Șerban, a creat un spectacol aparte
care poate nu garantează plăcerea estetică, dar care
asigură( cu certitudine) uimirea și poate chiar șocul.
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tosca - spectacol aniversar

iarina miron, clasa a VII-a D

în seara de 3 noiembrie 2016, la teatrul
național vasile alecsandri s-au aniversat 60 de ani
de la înființarea operei naționale române iași, prin
rememorarea primului spectacol pus în scenă de
aceasta. spectacolul inaugural din 1956 a fost
opera tosca de gioacomo puccini, avându-l ca di-
rijor pe radu bote, regia artistică fiind  semnată de
hero lupescu, iar scenografia de z. gerzanich.

Piesa Tosca a fost scrisă de Victorien Sardou și
montată în 1887, la Paris, cu Sarah Benard  în rolul
principal. Puccini a văzut-o la Milano în același an și a
vrut să cumpere imediat drepturile de autor  , dar
acestea au fost date abia in 1893 unui alt compozitor,
care a a încercat să realizeze o operă, împreună cu alți
creatori, printre care și Giuseppe Verdi. Nereușind, s-a
apelat la Puccini,  iar în octombrie 1899 a avut premie-
rea la Roma la Teatrul Constanzi. În spectacol, rolul
Toscăi a fost interpretat de o soprană română,  Hari-
cleea Darclée,  cel al lui Cavaradossi de tenorul Emilio
De Marchi, iar rolul lui  Scarpia,  de baritonul Eugenio
Giraldoni. În sala s-au aflat și Regina Margherita, prim-
ministrul Pellouxsi mulți compozitori, printre care Pie-
tro Mascagni, Francesco Cilea, Franchetti și Sgambati.

Spectacolul prezintă povestea unei  femei cu o
fire foarte geloasa, Tosca și a iubitului ei, Mario Cava-
radossi, al cărui prieten din închisoare, Cesare Ange-
lotti se refugiază în biserica Sant Andrea della Vale, în
capela familiei Attavanti. Acesta se întâlnește cu Cava-
radossi în biserică, în timp ce  picta, îi explică situația
sa și îi cere ajutorul. În acest timp, Tosca vine să își vada
iubitul, iar Angelotti e nevoit să se ascundă, dar fiind
flămând ia și coșul cu mâncare al pictorului. După ple-
carea Toscăi, la auzirea tunului care anunța evadarea
lui Angelotti, Cavaradossi pleacă cu acesta la vila lui de
la țară. La scurt timp, apare baronul Scarpia, șeful
poliției. Acesta observă evantaiul surorii lui Angelotti,

coșul de mâncare gol și își dă seama că pictorul Cava-
radossi știe ceva despre evadat . Tosca vine la bisercă,
iar Scarpia îi arată evantaiul stârnindu-i gelozia, după
care jură să-l trimită pe Cavaradossi la moarte și să-și
satisfacă puternica patimă pentru Tosca. Agenții lui
Scarpia percheziționează vila lui Cavaradossi și îl ares-
tează pe pictor. Deoarece Angelotti nu a fost găsit,
agenții de poliție îl torturează pe Cavaradossi pentru
a dezvălui tot ce știe. Tosca sosește, chemată de Scar-
pia. Nu poate suporta țipetele de durere ale iubitului
său și,  crezând că îl salvează, îi divulgă lui Scarpia locul
în care se afla Angelotti. Pictorul o respinge pe iubita
sa la auzirea faptului ca l-a trădat și este condamnat la
moarte. În încercarea de a-l salva, ea  promite să i se
dăruiască lui Scarpia. Acesta jură că va ordona o
execuție simulată cu gloanțe oarbe și că va semna un
permis de liberă trecere peste graniță pentru ea și
Mario. Agenții îl anunță pe Scarpia că Angelotti, des-
coperit, s-a sinucis, dar pe el îl interesează numai
Tosca. Încercând să o îmbrățișeze, aceasta îl lovește cu
un cuțit în piept și cade. Tosca ia permisul de liberă
trecere, așază la capul lui, lumânările aprinse, apoi
pleacă în grabă. Așteptând ora stabilită pentru
execuție, Mario scrie Toscăi o ultima scrisoare de dra-
goste (e lucevan le stelle,/ed olezzava la terra/stri-
dea l’uscio dell’orto/ed un passo sfiorava l’arena.),
dar aceasta îi aduce vestea că Scarpia a murit lovit de
ea, că execuția va avea loc cu gloanțe oarbe și că are
un permis de liberă trecere semnat de Scarpia pentru
amândoi. Garda se apropie. Ascunsă, Tosca urmărește
execuția. După plecarea soldaților, se apropie de
Mario, căzut la pământ și descoperă că execuția a fost
reală, că Scarpia a mințit și că iubitul ei este mort. Ea
se aruncă de pe zidurile înalte ale închisorii și scapă de
urmărirea agenților care veniseră să o aresteze pentru
crima comisă.

foto: Iarina Miron

77



Rolul Toscăi, pe scena ieșeană,  a fost interpretat
de soprana Lilla Lee, născută la Yeongcheon în Coreea
de Sud. Aceasta și-a început cariera la Teatro alla Seala
din Milano ca membru al corului. În anul 2003 a ab-
solvit Conservatorul din Milano și a participat la cursul
de formare și de competență la  Accademia di Canto
din Parma, unde a obținut două burse. De-a lungul
anilor a obținut mai multe premii la diferite concursuri,
precum: Premiul Special la Concursul Giulietta Simio-
nato (2000), Premiul III la Concursul Corbelli Chamber
Music (2003), Premiul I,  la Concursul Principessa Cris-
tina Trivulzio (2004), Premiul Special la Concursul Ca-
piolo in Franciacorta. Interpretarea ei a fost emo-
ționantă, reușind sa transmită publicului sentimentele
trăite de personajul Tosca, printr-o voce extraordinară.

Rolul pictorului Cavaradossi a fost interpretat
de tenorul Kamen Chanev.  Acesta și-a început forma-
rea profesională la Academia de Mu-
zică Pancho Vladigerov din Sofia și
și-a perfecționat abilitațile vocale la
Academia de Muzica din Roma. A
câștigat prestigiosul concurs Jussi
Bjorling din Suedia.  Debutul său ca
artist liric a fost la Opera de Stat din
Sofia, interpretând rolul Ducelui de
Mantua din opera Rigoletto de G.
Verdi, după care a interpretat mai
multe roluri, abordând și genul dra-
matic. A participat la spectacole pe
scenele marilor opere ale lumii, pre-
cum: Opera de Stat din Viena, Opera
de Stat Bavareză, Teatrul La Fenice din
Veneția, Operele din Frankfurt, Zurich,
Ctania, Tokyo și altele.

Rolul lui Scarpia a fost interpretat de baritonul
Carlos Almaguer. Acesta și-a început studiile de canto
cu Francisco Amador. A reușit să câștige multe con-
cursuri internaționale de canto, precum: Vinas Fran-
cisco, Jaime Aragall, Julian Gayarre și altele.  A câștigat
premiile: Premiul I la Concursul de Canto Carlo Morelli,
Premiul criticilor de artă, jurnaliști și muzicieni (Mexic),
Medalia Dr. Alfooso Ortiz Tirado (Mexic), și o bursă la
Siena. Cariera sa internaționala s-a desfășurat specta-
culos pe cele mai mari scene din lumi, în țări precum:
Germania, Spania, Italia, Japonia și altele.

Spectacolul omagial a fost un adevărat regal
pentru publicul ieșean, ce  a avut ocazia să o revadă
pe Beatrice Rancea, care nu și-a putut ascunde lacri-
mile, asigurându-i pe cei din sală că va veghea în con-
tinuare asupra Operei din Iași.
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un DuşMan al poporului

antonia muraru, clasa a XI-a E

Scrisă în anul 1882 de către autorul norvegian
Henrik Ibsen, ce este  considerat „părintele teatrului
modern european” și unul dintre reprezentanții de
seamă ai dramei de idei din literatura mondială,  piesa
un dușman al poporului este o dramă ce prezintă im-
oralitatea unor persoane, indiferența lor cu privire la
adevăratul bine al oamenilor și corupția din societate.
În anul 1950, Arthur Miller, laureat cu Premiul Pulitzer
pentru dramaturgie, adaptează această piesă, asupra
căreia a făcut anumite schimbări pentru a putea fi mai
accesibilă publicului din acea perioadă. Schimbările nu
sunt referitoare la limbaj sau la discursuri, ci la perso-
najul doctorului Stockmann. 

Piesa vine pe scena Teatrului Național „Vasile
Alecsandri” din Iași ca mai degrabă o reinterpretare în
1894, cu titlul Doctor Sălceanu. Un an mai târziu, în pri-
măvara lui 1895, se montează primul spectacol româ-
nesc cu o piesă isbeniană, ce îl are în centrul atenției
pe actorul State Dragomir în rolul doctorului Stoc-
kmann.

Tema piesei de teatru este legată de faptul că
într-o societate în care chiar dacă se încearcă promo-
varea adevărului și în care unele persoane luptă pentru
binele tuturor, totuși corupția, dictatura majorității și
minciuna predomină în continuare. Thomas Stoc-
kmann este chiar medicul băilor și protagonistul piesei,
iar fratele lui, Peter Stockmann, este primarul localităţii.
Conflictul dintre ei apare când medicul descoperă că
apa de băut, ca şi cea din băi, este infestată din cauza
unor deversări industriale. El a depistat, după mai
multe studii aprofundate, că există o problemă majoră
referitoare la instalația băilor, și pentru a nu fi pusă în
pericol sănătatea turiştilor, se hotărăşte să facă public
acest lucru și să discute cu primarul, care este și fratele
său, spunându-i să schimbe țevile ce aduc în apă scur-
geri provenite de la o groapă de gunoi din apropiere.
Problema este dacă acest adevăr trebuie adus la cu-
noştinţa comunităţii sau trecut sub tăcere. Întruchipare
a medicului balneolog idealist, Stockmann luptă pen-
tru punctul său de vedere, dar devine persona non
grata şi e pe cale de a-şi vedea viitorul distrus. Din mo-
ment ce principala sursă de venit a oraşului este repre-
zentată de aceste băi, comunitatea şi autorităţile se
luptă să îl reducă la tăcere prin diverse modalități.
Totuși,  apărându-şi convingerile, Stockmann îşi asumă

responsabilitatea faţă de ceilalţi, primind eticheta de
„duşman al poporului”.

Pentru a pune în mişcare toate aceste eveni-
mente, regizorul Claudiu Goga construieşte pe scenă
un univers rece. Există un  contrast între tensiunile in-
terioare ale personajelor şi glacialitatea decorului, între
scânteile ce ies din ciocnirile unor idei şi banchiza de
gheaţă pe care ai impresia că defilează toate aceste
personaje. De asemenea, Andu Dumitrescu, autorul
decorului şi al spaţiului video, imaginează interioare
simple, aproape monocrome; domină griul, „majori-
tar”, atât de intens şi apăsător încât culorile albastre şi
roşii par de-a dreptul explozii cromatice. 

Un alt element important în decor este o fereas-
tră de mari dimensiuni ce coboară la început, delimi-
tând spaţiile; aceeaşi fereastră, spartă de pietrele
„majoritarilor”, se va ridica la final, amintind convenţia
şi ieşirea din ea. La detaşarea aceasta contribuie şi pro-
iecţiile live ce intervin în scena protestelor, apoi pro-
iecţiile cu citate din personaje sau, incursiuni în istoria
sintagmei „duşman al poporului” (din perioada ro-
mană, prin Robespierre, spre comunism şi contempo-
raneitate). La fel, un rol major îl au faldurile scenice,
semitransparente, de după care unele personaje pân-
desc, altele intră şi ies. În fundal, un chenar imens des-
chide scena. Totul e rece, respiraţia nordului e
omniprezentă, iar metafora fiordului, constantă a în-
tregii opere a lui Ibsen, pare înlocuită de metafora
banchizei de gheaţă pe care par să evolueze persona-
jele.

Precum afirma și Arthur Miller în prefața piesei
Un dușman al poporului, „am convingerea că aceasta
piesă poate fi vie pentru noi datorită temei care repre-
zintă, dupa parerea mea, tema centrala a vieții noastre
sociale de astăzi. Apare întrebarea dacă garanțiile de-
mocratice menite să protejeze minoritățile trebuie ui-
tate în momente de criză. Și altă întrebare, mai
personală, dacă viziunea cuiva despre adevăr trebuie
considerată o sursă de vinovație în momentul în care
o mulțime de oameni o condamnă ca fiind o minciună
periculoasă și diabolică. Este o tema persistentă – de
fapt, este posibil sa fie cea mai persistentă dintre te-
mele lui Ibsen – deoarece niciodată nu a existat o so-
cietate capabilă să sprijine individul care insistă ca are
dreptate, în timp ce majoritatea susține contrariul.”.   

foto: facebook.com
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Creaţie

alchiMia iuBirii

diana postolache, clasa a IX-a A

Norii negri și vântul flămând după căldura
umană dominau peisajul acelei nopți de 12 decembrie
1872, când nici măcar zăpada nu putea atinge Londra
înnegurată de moarte, lăsând în schimb ploaia să spele
păcatul, dar în zadar… crimele continuau, fără ca ni-
meni să afle vinovatul, iubirile își dădeau suflul una
cate una, inconștiente de agonia și disperarea ce ră-
mâneau în sufletele atâtor copii, atâtor oameni ce
obișnuiau să viseze, să spere… Nimeni nu ieșea din ca-
sele impunătoare și nobile, sângele albastru îi dez-
gusta, tânjeau după roşul dragostei pierdute în neantul
infernului…

Doar un tânăr, victimă a ultimul atac al urii,
umbla nebun cu silueta inertă a fericirii sale, în brațele
cândva puternice, dar care începeau atunci să tremure
sub greutatea durerii, ducând mereu fata cu chip an-
gelic și un pumnal de argint înfipt în piept, ce a murit
fără zgomot, fără imagine, logodnica lui dispărând fără
urmă din acea clipă… Ochii lui triști cercetau cu sete
reflexia împietrită a luminii lui, a tot ceea ce visase
vreodată, vedea mici vene vineții ce brăzdau pielea
cenușie, lipsite de sânge, pline de negura disperării și
a haosului. Întunericul nopții îl trimitea la acea zi, când
s-a întâmplat… Era o seară răcoroasă, putea fi confun-
dată ușor cu oricare din cele dinaintea sa, soarele apu-
nea liniștit, nepăsător, nemuritor, neutru, vântul sufla
cu durere printre crengile uscate ale copacilor din
micuța piață ce se întrezărea prin fereastra camerei lor,
a celor doi ce se iubeau, ce își zâmbeau copilărește, ce
râdeau senini la o glumă veche. Luna răsărise… lumina
ei albă prevestea parcă ceva, picurii reci de ploaie știau

finalul, dar ei nu, și surâdeau printre lacrimi de fericire
pură, și se iubeau… Apoi un zgomot oribil, animalic,
pătrunzător s-a auzit de la parterul casei lor, iar el a
coborât preț de câteva clipe, doar pentru a găsi totul
neatins, în perfectă ordine și aparentă pace. Ridicând
plictisit din umeri, merse înapoi spre camera unde ne-
norocirea avusese loc deja… luminile erau stinse, ea
parcă se aruncase direct prin sticla spartă a geamului,
iar pe parchetul rece stătea, cu brațele formând un-
ghiuri neobișnuite, Iubirea lor, o fată fragilă, frumoasă,
tânără, cu acel cuțit de argint nobil străpungându-i
pieptul firav… El a căzut în genunchi, sleit de putere, și
a strâns în brațe trupul fericirii lui, tocmai spulberate…
Acea imagine îi bloca gândurile, îi bântuia nopțile,
somnul îl părăsise de mult, vocea sa era groasă și nu
putea uneori nici să respire…

Un simplu privitor de la un geam din apropiere
ar fi văzut un bărbat ce mergea în furtună ca să-și în-
groape speranța la o margine de oraș, unde, acompa-
niat de câinii fără de lege, să-i cânte ultima baladă, să
o adoarmă pe vecie. Dar s-ar fi înșelat atât de mult…
el căuta Viața, era, așa cum ea îl numea mereu, un Al-
chimist și voia, trebuia să încerce orice pentru dragos-
tea sa. Încă de când primul înger a căzut, s-a gândit
cum ar putea să le readucă la viața pe ființele pier-
dute… și credea că a reușit… numai că celelalte fuse-
seră deja uitate, moartea lor acceptată, așa că totul
devenea inutil… dar pe a lui nu și-o putea scoate din
memorie, i se părea de neiertat ceea ce se întâmplase
și se ducea acum spre locul unde încerca, împreună cu
Viața, să realizeze imposibilul, să vopsească moarteafo
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în nuanțele tandre ale sufletului său. Ajunse trist și
obosit la depozitul pe care îl frecventa zilnic, o clădire
veche, abandonată, o fostă fabrică de medicamente,
pe care copiii din mahala o credeau bântuită… dar erau
doar sunetele mistuitoare ale eșecurilor sale… Vop-
seaua verde-închisă se cojise demult, roșul cărămizilor
strălucea în negrul nopții, iar dacă el nu ar fi avut pri-
virea încețoșată de lacrimi, poate că ar fi zărit lumina
stranie, dar frumoasă. După ce trecu de porțile de fier
imense, austere cumva, deschise cu grijă ușa princi-
pală, iar holul acela întunecat îl primi iarăși, ca în orice
altă zi, tăcut și rece, cu pereții săi murdari privindu-l,
judecându-l pentru credința sa. Merse de-a lungul lui,
doar el și iubirea mută, până ce pașii îl ghidară încet,
ca un reflex, spre locul unde Viața, un tânăr șaten, cu
un chip palid, îl aștepta nerăbdător cumva, căci, deși
cei doi nu o știau, aceea avea să fie ziua, ziua pe care
o așteptase de atâta timp… Alchimistul își privea prie-
tenul și se întreba, printre suspine amare, dacă fu des-
tinul cel ce i-a făcut sa se-ntâlnească atunci, în acea
seară de noiembrie, iar el să-i știe necazul, dar aceste
întrebări nu aveau probabil sa primească vreodată răs-
puns, căci Viața nu vorbea niciodată, doar surâdea,
căutând asiduu culorile potrivite. 

În timp ce ei puneau cu grijă trupul pe patul
vechi de spital, o picătură de ploaie își croi ușor drum
prin crăpătura din tavanul încăperii și se opri lângă
pleoapa vineție, ca și cum o lacrimă firavă, abia vizibilă,
le-ar fi luat-o înainte, strecurându-se prin plasă… Dacă
vreunul din ei ar fi privit pe fereastra murdară, ar fi
văzut furtuna ce se dezlănțuia întâi ca un dans pasional
al vântului cu ploaia, numai pentru a culmina cu un joc
de fulgere și tunete ce ținteau toate spre acoperișul fa-
bricii, cu un singur scop poate…dar din cine știe ce
motiv, deși acesta era fisurat în mai multe locuri, lu-
mina rata de fiecare dată…

Înăuntru, orice mișcare se stinse, se puteau auzi
bătăile inimilor celor doi, care priveau fata întinsă,

având mâinile împreunate inconștient, rugându-se fie-
care legii lui. Vocea lui abia se auzea, iar singurele
vorbe inteligibile erau parcă versurile unui poem vechi:

Tu, care alergi printre suflete
Și le ademenești cu vraja-ți veche,

Readu culoarea spiritului,
Găsește-i calea înapoi!

Aceste șoapte răsunau în dulcea liniște pe care
o păstrau, ca și cum ar fi așteptat etern un semn, o
minune. Dar atunci au rupt legământul… el recita din
slovele disperării lui, iar Viața cânta într-un canon nou
și nu avea nevoie nici de pian, nici de chitară… vocea
sa era o întreaga simfonie de acorduri, un concert
ținut de un glas venit de dincolo. Alchimistul încerca
să distingă melodia lui, dar el se oprea de fiecare dată
când îi simțea atenția celuilalt… iar când revenea la
opera sa, cânta din ce în ce mai alert, de parcă ar fi
știut ce urma să se petreacă; și, la un moment dat, s-
a apropiat ușor de ea, a luat mâna inertă și rece și a
strâns-o cu putere în timp ce o străfulgerare perfectă
de lumină umplu încăperea, lovind cu o forță
neobișnuit de blândă pieptul Iubirii… iar argintul s-a
topit, scurgându-se până la inima ei înghețată, învă-
luind-o în căldura sa, trezindu-i suflul cu scânteieri de
spirit nou. În acel moment, contrar credinței lor, într-
o pădure neagră și deasă din apropiere, toate victi-
mele pierzaniei se trezeau dintr-un somn plin de
coșmaruri cu siluete neclare… Și se ridicau, confuze,
se priveau nedumerite și, deși nu se cunoșteau, își
zâmbeau cu seninătate.

Poate e straniu ce a fost în seara aceea de de-
cembrie, poate că nu așa s-ar fi sfârșit totul dacă nu
Iubirea s-ar fi pierdut în haos… poate nu toate și-ar fi
găsit drum înapoi... Nu era totuși nevoie decât de o
sclipire a fulgerului, căci el nu lovește de două ori,
căci dragostea e simplă, nu îi trebuie o listă de
așteptare, ci numai o zvâcnire de viață, și un cântec
s-o îndrume.

foto: Iuliana Chiriac 81



cânDva veDea în ochii lui

amira sauciuc, clasa a IX-a E

Abia se putea contura în întuneric chipul ei palid
din acea seară ploioasă de decembrie. Mergea haotic,
prinvind absent în jurul său, întrebându-se ce vrea, ce
simte, căutând un refugiu.

Îi era frig iar zgomotul picăturilor de ploaie o
deprima, accentuându-i starea de singurătate. Era sin-
gură pe o stradă pustie, umbrită de blocuri înalte și în-
tunecate, pe care treceau din când în când câțiva
oameni gri, dar care erau prea ocupați pentru a o ob-
serva. A început să strige, sperând că cineva o va auzi.
Dar nu primea niciun răspuns. 

S-a oprit, sprijinindu-se de zidurile înghețate ale
unei clădiri vechi. Asculta ploaia, numărând cadența
picăturilor sale. A închis ochii, crâșnind din dinți, strân-
gându-și buzele, spunându-și că trebuie să fie puter-
nică. Apoi i-a deschis și a bufint în lacrimi. Tremura.
Cedase în fața emoțiilor sale, iar plânsul devenea o
consolare, era speranța unei constante incercări de a
evada din neanțul în care se afunda. Simțea cum fie-
care ciob din sufletul său încearcă să plece odată cu
ploaia, lăsându-o în urmă, singură, pustiită, fără niciun
scop. Zeci de gânduri încercau să își facă loc în mintea
și sufletul ei. Fiecare secundă devenea mai apăsătoare,
mai grea, îi consuma treptat toată energia, toată
frumusețea chipului său umbrit de lacrimi. 

A strigat din nou, dar de această dată se putea
auzi. Strigătul răsuna, alungându-i toate gândurile,
acoperind zgomotul ploii, care se opri treptat. Ea se
așeză pe asfaltul rece, cu capul rezemat de acea clădire
înghețată, privind cerul lipsit de stele. Liniște. Nu mai
erau oamenii gri iar ploaia se oprise odată cu acel stri-
găt al disperării. Ea nu mai plângea, obosise și, deși era
jos, pe asfalt, se putea vedea în infinitatea cerului
negru. A închis ochii. Plutea. 

În acel întuneric ceresc putea distinge o privire
care îi inspira încredere. Îi era familiară prin puritatea
nuanțelor de verde și albastru. Contempla, vrăjită de
proiecția minții sale. Vântul puternic iși punea am-

prenta pe fața sa palidă, încercănată și rece. Dar ea nu
mai simțea frigul acelei nopți de iarnă, ca și cum toată
gheața din jurul său se topise datorită acelei priviri lu-
minoase. Era sus, în eternitatea cerului.

O atingere caldă a mâinii îi întrerupse somnul și
se trezi. Se desprinse din întunericul infinit, precum o
stea căzătoare, izbind pământul rece și necruțător, dar
care în cazul ei se simțea atât de plăcut. Deschise ochii
confuză. Corpul îi era încă amorțit. 

El o privea îngrijorat, cu lacrimi în ochi, îngrozit
de imaginea ei înspăimântătoare din acea noapte de
iarnă. Ea își dădu seama ca nu iși făcuse rău doar pro-
priei ființe, ci îl rănise și pe el, dar era prea târziu să mai
îndrepte ceva…

„Acum sunt aici cu tine”, i-a spus el, cu chipul
îndurerat, în timp ce o strângea în brațe. Ea îi zâmbi,
inconștient, apoi se uita la el cu atenție. Observa acea
privire cerească pe care o văzuse mai devreme in vis.
Era ironic cum în ciuda frigului de afară, putea vedea
atâta căldură în ochii lui și nu iși putea închipui cum
esența luminii luase nastere din atât de mult întuneric.

„Spune-mi că și mâine vei fi”, îi zise ea incet, cu
vocea tremurândă, aplecându-și capul pe umărul lui,
așteptând să primească un răspuns cât mai repede. Tă-
cere. Fiecare fracțiune de secundă devenea din ce în
ce mai tensionată, accentuând frica ei de a pierde din
nou totul.

„Ninge…”, i-a spus el cu acea privire ce îi inspira
dragoste și protecție, apoi a   strâns-o mai tare în
brațe. Ea inspira adânc și închise ochii, meditând pen-
tru câteva secunde la emoțiile ce o copleșeau. O la-
crimă a fericirii se prelingea pe obrazul ei rece, urmată
de un zâmbet larg. 

Nu mai era „mâine”, iar „ieri” nu mai avea nicio
importanță. Timpul era oprit. Era înghețat de străluci-
rea fulgilor de nea, ce răpeau din infinitul cerului negru
din acea noapte de iarnă, în care gheața se topise și
întunericul devenise o sursă a luminii.
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coloana sfărâMată
george stoica, clasa a XI-a D

În jurul coloanei sfărâmate stau trei cavaleri de
tuci, toţi trei negri, muţi, nemişcaţi, prejudiciind armo-
nia împrejurimilor şi sădind frica în sufletul oricărui cu-
rajos sau cutezător care ar fi încercat să treacă prin
preajma coloanei. Vestigiu al unei civilizaţii de mult
apuse, pierdută în negura timpului, coloana avusese
ca scop să trimită un mesaj către posteritate, un mesaj
că au existat, cândva, acum mult timp, şi alţi oameni,
care au creat şi au reuşit să lase în urmă coloana sfă-
râmată şi cei trei cavaleri de tuci. Acei oameni au murit,
şi nimic nu se mai poate face pentru a-i aduce înapoi,
şi conştientizându-şi efemeritatea şi-au înscris în piatră
povestea suferinţei lor, în semnele nedesluşite, hiero-
glifele de pe marginile bucăţilor de coloană. Nimeni
nu ştie când s-a sfărâmat această coloană, aceasta
fiind aşa de când e lumea, după spusele oamenilor
care au privit-o din cele mai vechi timpuri din depăr-
tare, miraţi de luciul marmurei negre, dar speriaţi de
cei trei cavaleri tuciurii. Ȋn cea mai veche legendă a lo-
cului, coloana tot sfărâmată apare, înconjurată de cei
trei cavaleri negrii, nemișcați şi înfricoşători. 

Povestită de bătrânii din satele din jur, vechi
aşezări rurale, pustii şi izolate, legenda, transmisă pe
cale orală de câteva sute de generaţii, relatează despre
întâmplările unui oarecare Anteu, considerat părinte
de neamuri, cel care îi trezise chiar şi pe zei la viaţă,
precursor al marilor regi ce domneau în acea străveche
perioadă. 

Şi despre acest Anteu se spune că nu era năs-
cut din părinţi de natură umană, dar nici de natură di-
vină. Zeităţile însăşi, după ce n-au mai stat împietrite
sub formă de statui fără viaţă, se mirau de existenţa
lui, şi se întrebau de unde vine, cine este şi ce vrea.
Despre el însăşi Anteu spunea că primul lucru pe care
şi-l aminteşte este faptul că prins între crengile unor
arbori din Pădurea Nebună, strigase după ajutor în
graiul său, şi nişte țărani care erau prin apropiere, mi-
loşi şi cu respect faţă de făptura umană, l-au luat şi l-
au crescut ca pe copilul lor. Odată însă cu creşterea în
vârstă, Anteu căpătase nişte deprinderi ciudate. Stătea
izolat şi nu vorbea cu nimeni, şi călătorea mult prin hă-
ţişuri, perindându-se şi prin locuri pustii, unde nu căl-
case picior de om înaintea lui. Cu timpul, părinţii,
speriaţi de apucăturile lui, meditând şi la modul ciudat
în care-l aflaseră, începură să fie suspicios în privința
lui şi se îndoiră  de originile lui umane. Ceea ce i-a spe-
riat cel mai mult era faptul că la vârsta de nouă ani, în

momentele când era lună plină, Anteu rămânea nemiş-
cat, împietrit, îngreuiat, şi nu era nici un chip să poată
fi mişcat. Alungat din cauza originii lui incerte şi urât
de ceilalţi săteni pentru faptul că el era diferit, Anteu
pleacă în lume, la vârsta de doar nouă ani, şi trece prin
mai multe experienţe care se pare că i-au marcat exis-
tenţa şi care l-au făcut în cele din urmă să-i aducă la
viaţă pe zei. Pentru că acesta era lucrul prin care Anteu
intrase în legendă. Până la el, zeii de lut, de fier sau din
aur, stăteau nemişcaţi la locul lor, şi doar din când în
când mai cugetau şi se uitau la norodul muritor. 

Ȋn călătoria pe care Anteu a făcut-o, el reu-
şeşte să cunoască natura şi misterele ei. Având acea
putere ciudată, de a se preface din om în piatră şi din
piatră în om, Anteu se integrase în mod uimitor na-
turii şi spiritului ei. Trecând pe la un templu în care
preoţii inspiraţi de harul divin aduceau un elogiu cu-
noaşterii, Anteu face un popas şi se aşează printre zeii
de piatră ce se aflau în lăcaşul de cult. Odată cu noap-
tea, Anteu se transformă în piatră, şi rămânând vrăjit
de prezenţa celorlalte statui divine, rămase pentru o
perioadă sub formă de idol, intrând în repaus. Astfel
începuse slujirea noii divinităţi, necunoscutul care a
devenit zeu, şi faima acestuia creştea pe zi ce trece,
oamenii dorind mai mult a slăvii o fiinţă care putea fi
şi piatră fără viaţă şi om cuvântător. Ȋn cinstea lui se
organizau serbări importante, şi vechile divinităţi fură
părăsite şi lăsate pradă muşchilor şi intemperiilor.
Ȋnsă Anteu, înconjurat de mulţimea de preoţi şi învă-
ţând de la ei semne magice, a reuşit într-o noapte, în
urma unei vrăji cumplite, sa-i transforme pe idolii de
piatră în zei vii. 

De atunci zeii s-au răspândit pe pământ, fiind
slăviţi pentru minunile lor, dar s-a ajuns la o duşmănie
dintre zei şi Anteu, deoarece ei nu doreau să-i recu-
noască autoritatea şi viţa divină. Ȋn cele din urmă,
Anteu, îndurerat şi scârbit, se îndreaptă spre coloana
sfărâmată, unde nici zeii nu-ndrăzneau a se pripăşi, şi
dorii să se transforme în piatră, să rămână şi el amin-
tire, că într-o vreme şi el existase. Ȋnsă piatra in care el
s-a transformat, nu a rezistat trecerii timpului, la fel
precum zeii cei antici nu au rezistat în perioada mo-
dernă. Dar coloana şi acum persistă, însă nimeni nu-şi
aminteşte cine-a zidit-o pe ea, cu toate că tocmai
acesta fusese scopul ei. Şi cei trei cavaleri de tuci stau
drept gardă în jurul ei, vrând să o protejeze de trecerea
timpului.

foto: Antonia Muraru
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MeDuza

raluca cocor, clasa a VII-a C

Infinite imagini străfulgerânde se agață de întu-
nericul alb. Sunt acolo, pierdută într-un alt real. S-a
oprit, abia acum, acea căutare de nimic, către el si în-
apoi. E lumina, nici nu știu, culori ce nu le descriu,
senzații ce erau și se sting. E așteptare, tăcere și uit, uit
tot ce obișnuiam. Sunt cuprinsă de senzația unei că-
deri, de undeva, de pe o coloana albă,clară, rece. De
pe o coloană a minții mele cad într-un întuneric definit.
Sunt înlănțuită în repetitiv. Cred că mi-e frică, așa frică.
Obișnuiam să-mi cunosc matematicul sistem nervos.
Toate senzațiile obișnuiau sa aibă un traseuclar. Dar
m-au prins din nou, din nou, într-o colivie...

Mi-au legat aripile și mi-au dat timp. Am făcut
un pact tăcut, cu fiecare pană ruptă sunt mai aproape
de acea noțiune a libertății, ceva ce devine monoton
după o perioadă, ceva ce eram obișnuită să-mi doresc.
A însemnat să renunț la tot ce numeam amintiri, era
nu doar uitare, căci le revedeam pe fiecare, odată ce
le țineam în mâini începea o metamorfoză calculată.
Vedeam puful negru arzându-mi în palmă, printr-o cli-
pire eram acolo, în trecut, revedeam locuri, retrăiam
pentru un moment alte timpuri. Apoi priveam cenușa,
mă chinuiam sa îmi amintesc ceva. Rămâneam cu gus-
tul amar ale unei sentiment mut, încercam să îl redes-
copăr undeva, dar întunericul e doar întuneric,
singurătatea e doar singurătate. Primele pene se smul-
geau ușor, lucruri ce după o perioadă oricum le uit, ve-
deam doar fierul topindu-se, colivia destrămându-se.
După, scrumul a început să poarte o durere mută, ce
nu distruge, ce nu ia, o durere ce așteaptă. Ardeam tot
ceea ce am însemnat, căutam apoi ce pierdusem și era
doar vid, un vid ce nu îndrăznește...

Ultima dintre pene purta ceva anume, deja nu
mai știam chipuri, locuri, nici nu știam ce poate să-mi
mai ia. Au durat momente nesfârșite sau poate nici
măcar nu au fost începute, poate zile, aici nu mai era
soare, nu-mi aminteam nici cerul, îmi doream din nou
pădurea, vântul. Totuși ultima pană a ars, atât. Am arun-
cat-o în mormanul de cenușă de la picioarele mele. Era
un foc static, lent, încremenit ce mi-a aruncat o clepsidră
diformă. Atât? Primul lucru ce mă apropia de Pierdut.

Am privit-o lung, am întors-o, am așteptat, am
numărat firele de nisip cum se scurgeau. Cel puțin
aveam ceva acum, mintea mea era preocupată cu li-
mitatele povești ce au două personaje, nimicul și ciu-
datul obiect. A fost destul pentru o perioadă, după mi
s-a făcut dor de mare și am spart acea urmă de mate-
rie. Am ținut câteva clipe nisipul roșiatic în palme, avea
un miros vag, cunoscut. Atunci, pentru prima dată, am
perceput o separare de tot, am distins o libertate în
ancorarea în pustiu, am văzut apriat claustrarea meca-
nismului de dinainte. Doar am acceptat. Acel război de
trăiri pentru mine se sfârșise, dar nu erau un alt înce-
put. Dorința manevrează acest crunt joc, iar eu am ră-
tăcit-o. Aparțineam unui vortex ce mă pregătea pentru
un rit al introducerii în neant. Devenirea mea începea
cu o amăgire în Pierdut. Trebuia să cunosc originea
palpabilului...

M-am mutat într-un corp rece, de marmură per-
fectă, rigid, o idolatrizare a unui ideal mort. M-am
osândit să aparțin sălilor albe, lungi cu geamuri mari
și o lumină difuză. Mi-era cerut să aștept. Cu timpul
am început sa cunosc fiecare trăire a corpului de piatră,
îi călătoream prin amintiri. Exist prin acel invers al unor
sentimente niciodată vetuste. Eram confuză, realul de-
venea ireal, adevărul absurd și absurdul uman. Am cu-
noscut sublimul fiind parte dintr-un aerolit, respiram
prin Venus dar pentru terestru. Știam aproape tot de
la început, acea poveste nesfârșită, nespusă a timpului
ce și-a desfășurat prin mine întreaga frumusețe. Ulti-
mul cânt era răspunsul ce chinuie, eram la o clipire de
cunoaștere a celestului.

Nu-mi amintesc niciun chip din cele ce au trecut
să privească, dar știu ca unul ținea acea clepsidră di-
formă în mâini si mi-a lăsat-o la picioare. Era aproape
sfârșită. Când ultimul fir a căzut lângă celelalte, am
orbit.

Eram în apă, era liniște, îmi auzeam bătăile ini-
mii. Primele secunde au fost acomodarea cu materia.
Încet mi-am dat seama de jocul ce îl port cu apa. Oh..
nu eram o meduză, dar mi-aș fi dorit să fiu, să trăiesc
în acel calm albastru.
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aventurile DoaMnei Mi
(cânD alBastrul Devine cuvânt)

horia-david munteanu, clasa a VI-a D

Totul a început
într-o dimineață însorită
de duminică. O dimi -
neață obișnuită. Tocmai
ascultam radioul aflat pe
bibliotecă și purtam o
discuție însuflețită des-
pre știrile de dimineață
cu doamna Li, vecina
mea radieră care locuia
la etajul superior, chiar
pe revistele cu benzi
desenate. Apropo, eu
sunt doamna Mi și, din
câte am înțeles de la ve-
cinii mei anteriori, sunt o
rezervă de cerneală cu
reședința în Turnul de
Vest al Marelui birou.

Interesant este că
toți vecinii mei erau luați
după un timp și apoi nu
știu cum se făcea, dar
nu-i mai vedeam nicio-
dată. Li, prietena mea,
povestea la cafeaua de după-amiază din zilele de vineri
despre „o mare plecare”. Zicea că toți vom fi luați de o
mână uriașă și că apoi urma să fim „utilizați”.

Credeam că toate acestea sunt născociri și, de
fiecare dată, îi spuneam că a ascultat prea mult ra-
dioul. Știrile sunt pline de ciudățenii: de la ființe
despre care am aflat că se pot mișca până la prog-
noza meteo unde mereu se spune că e soare cu
șanse minime sau maxime de ploaie cu descărcări
electrice. Bazaconii, așa consider. Eu sunt o ființă
rațională.

Repet, totul a început într-o dimineață însorită
de duminică. Tocmai se spunea la știri că nu știu cine
a escaladat Everestul. Cred că s-au referit la muntele
de benzi desenate. Chiar doream să o trezesc pe Li și
să-i spun că probabil despre ea s-a vorbit, când aud
zgomote. Mereu era larmă când urma „marea plecare”
a cuiva. Mi-era teamă să nu fie chiar prietena mea ur-
mătoarea. Poate doreau să-i ia ceva ce auzisem că se
cheamă interviu, iar performanța ei va fi pe toate bu-
zele. Oare toți cei care au părăsit biroul sunt subiectul
știrilor de dimineață? Trebuie să recunosc că nu îmi

foto: Iuliana Chiriac
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plăcea gândul că Li urma să plece și că eu va trebui să
rămân în urmă.    

Aud din nou zgomote și simt mișcare în apro-
piere. Nu pot vedea nimic în afara cutiei de creioane.
De fapt, nici pe vecina mea nu am zărit-o vreodată,
deși discutam des. Oare cum arată? Deodată, ceva
solid, ușor umed, mă ia de spate cu putere. Văd tot,
parcă aș fi într-o altă dimensiune. Mă uit spre Li: pă-
trată, albă, pufoasă. În același timp, regatul Marelui
birou mi se pare ciudat de mic. Am vrut să-i strig ra-
dierei că arată destul de bine, dar un gând mi s-a stre-
curat în minte: eu voi fi celebră, Li va auzi știrile în care
se va vorbi despre mine, poate voi deveni chiar politi-
cian – orice ar fi însemnat asta. Zăresc și alte obiecte,
unele chiar mai mari decât biroul. Cred că în colț e
muntele Himalaya, iar acolo probabil Casa Albă.

În mijlocul întrebărilor, al gândurilor, al nerăb-
dării de a-i povesti lui Li, cineva a strigat că e gata
prânzul. Sau poate era vorba despre schițele finale
pentru Burj Kalifa. Sunt aruncată și cad dureros, rosto-
gol, peste niște cărți, în spatele bibliotecii. Nu e ca
acasă. E rece, întuneric și particulele de praf devin trep-
tat tot mai grele și mai incomode. Uram să simt pe pie-
lea mea lucioasă praful. A început să mi se facă frică:
pulberea mă va acoperi, nu voi mai putea respira, pro-
babil nici vorbi. Voi deveni o relicvă, istorie …

Privesc în jur: eram la înălțime, pe vârful cine știe
cărui munte, într-un echilibru precar. Am început să țip
că vreau înapoi, că doresc să-mi fac somnul de

frumusețe de la ora 12:00, că nu mai visez să apar la
televizor. Vocea îmi suna dogit. Totuși, gândul că la
mine acasă devenisem deja populară mă învăluia ade-
menitor. Dar stai, asta însemna că Li bea cafea și
vorbește cu altcineva, poate chiar cu Ri, creionul băr-
bos și enervant care o curta asiduu de ceva timp.

Cel mai frică îmi era de singurătate. Aici timpul
nu exista. Poate în lumea mea adevărată, a lui Li și Ri,
au trecut ani, secole, milenii.

Cineva ia cartea pe care stăteam. Se uită lung.
Nepoliticos nu mi s-a părut că sunt ignorată, ci că a
suflat fără milă în direcția mea. M-am simțit luată pe
sus, am privit copleșită tărâmuri stranii, forme geome-
trice nemaivăzute sau, cum spunea o voce, sufrageria.
Sunt mângâiată și așezată pe un suport comod, apoi
închisă în întuneric. Încep să mă mișc. Pentru prima
dată, mă mișc purtată de un imbold pe care-l simt ur-
când din mine, dar într-un ritm impus de altcineva.
Asta ar trebui să afle și doamna Li…

Mai târziu, mi s-a spus că eu am consemnat idei,
m-am transformat în cuvinte, m-am prelungit în ro-
mane. Burtica mi s-a subțiat și am devenit din albastră
străvezie. Băiatul care a scris cu mine m-a păstrat și
după ce m-am golit. A ajuns un mare scriitor și am
asistat chiar la ceva ce se numea decernarea Premiului
Nobel pentru Literatură. Chiar și fără cerneală, peste
ani, am realizat că viața, viața adevărată, nu înseamnă
numai așteptări și vorbe, ci fapte. Iar ele depind ade-
seori de întâmplări insignifiante.

pictură: Panţîru Maria
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cânD nu eşti acolo…

alexia urtoi, clasa a VIII-a A

Stau și privesc pe geam cum ne avântăm în
inima pădurii. Printre ramurile rare ale copacilor, înalţi
de zici că ating cerul, luna îşi face apariţia în taină. Se
ascunde sub mantia nopţii, însă ochii mei ştiu că este
acolo. O urmăresc… Geamul îngheţat din cauza gerului
aspru îmi este pânză, iar degetele-mi îngheţate, firave
pensule. Pânza de gheaţă are modelul sticlei sparte, iz-
bită de amintiri cutremurătoare, iar din loc în loc, mai
poţi vedea, parcă, aripi de îngeri, frânte în negura tim-
pului.

Inima atât de rece pe dinafară, dar atât de caldă
şi aprinsă de făclia profundă a unei iubiri nemărginite
pe interior! La fel de indecisă ca de fiecare dată. Ştie
doar să se autodistrugă şi să rănească pe cel ce o
poartă în piept.

Uneori, e greu să acceptăm că o anumită per-
soană dispare din viaţa noastră pur și simplu. Nici
măcar nu apucăm să ne luăm adio de la ea. Există un
moment când, deodată, nu îi mai simţi mâna şi îţi dai
seama că ai rămas singur. E dureros… Încerci cu dispe-
rare să o cauţi prin mulţime, dar nu o găseşti și, de-
odată, simţi cum te învăluie întunericul și
singurătatea… Simţi parcă un pumnal ce-ţi sfâşie inima
pe dinăuntru; sângele nu-ţi curge, dar obrajii îţi sunt
brăzdaţi, încet, încet, de lacrimi.

Mereu am crezut că trăim pe lumea asta pentru
a fi fericiţi, aşa că nu înţeleg de ce mulţi încă sunt atât
de trişti în fiecare zi, în fiecare clipă a vieţii… Probabil
aşa a fost să fie…

E adevărat că am spus că, atunci când ne simţim
astfel, am pierdut pe cineva foarte drag nouă, însă nu
am spus că a murit, nici nu e cazul, doar s-a pierdut…
Doar l-am pierdut. Şi focul abia acum s-a dezlănţuit.

A fost o perioadă când nu mă puteam imagina
măcar mai fericită, totul era perfect. Oriunde mergeam,
radiam bucurie, mă puteai vedea în fiecare zi cu zâm-

betul larg pe buze și toţi erau mândri de mine, însă
asta până în clasa a unsprezecea...

Ştii acel moment când vezi pentru prima oară
pe cineva, dar îl tratezi cu indiferență, ca pe oricare al-
tcineva? Dacă da, bănuiesc că ştii deja ce s-a întâmplat
după aceea. Dacă nu, ei bine, nu rămâne decât să-ţi
povestesc totul de la început, exact cum s-a întâmplat.

Pentru a unsprezecea oară în viaţa mea, prima
zi de școală. Aşa a început anul care urma să-mi
schimbe viaţa, să-mi dea lumea peste cap și reuşea
chiar să-mi schimbe modul de a trăi. În dimineaţa
aceea, de toamnă, am simţit nevoia să mă duc singură
la școală. Am luat tramvaiul numărul 3, acelaşi ca în fie-
care după-amiază… Mereu am simţit că anumite lu-
cruri se repetă la nesfârşit în viaţa mea, că nimic nou
nu se mai întâmplă; mereu captivă, ca într-o cameră
spaţioasă și fără ferestre, în jur, doar albul nesfârşit al
pereţilor ce îmi invada mintea şi sufletul. Lângă mine,
pe locul din stânga, stătea o doamnă cu o sacoşă im-
ensă, albastră, şi un copil. Cel mic era foarte agitat şi
nu înceta să plângă şi să strige întruna ,,Mama!” Abia
mă abțineam să nu-i spun doamnei să-l facă să tacă:
să-i spună ceva, să-i dea o palmă, orice… Vroiam li-
nişte… A fost unul dintre momentele acelea din viaţă
care te învaţă ceva, bănuiesc, pentru că atunci când
doamna, şi-a dat punga jos din poală, ca să se ridice,
am observat că era însărcinată. Atunci mi-am dat
seama, dintr-odată, că gândeam greşit. Mama nu şi-ar
fi lovit copilul, orice ar fi făcut el; era ca o bucăţică din
inima ei. Atunci îmi era greu să mă gândesc la lucruri
de genul ăsta, din cauza faptului că pe mine nu m-a
iubit nimeni cu adevărat sau așa mă simţeam eu… O
staţie, și ajungeam la destinaţie.

Nu știu dacă prietenii pe care îi aveam, îmi erau
cu adevărat prieteni, dar aveam sentimentul ăsta, că
trebuie să-i văd, să-i îmbrăţişez, să le spun cum mai e
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viaţa mea… Am coborât din tramvai și am luat-o pe jos
încă două străzi, până am zărit acoperişul şcolii. Toţi
profesorii, toţi părinţii, toată lumea spune că sub el
sunt sau au fost adăpostite minţi geniale… Din punctul
meu de vedere, cred că adăposteşte suflete neînţelese
de ceilalți, care îşi caută alinarea în cărţi...

Am ajuns. M-am oprit în faţa porţii. M-am uitat
de jos în sus la clădirea masivă şcolii, la mulţimea de
tineri din curte, apoi la buchetul de crizanteme… Am
tras aer în piept și mi-am spus: ,,Stai dreaptă, capul sus,
afişează zâmbetul pe care îl aşteaptă toţi și nu lăsa
sentimentele afară! Doar aşa vei reuşi! Doar zece luni
de şcoală şi toată lumea va uita și anul ăsta. Fii tare!”

Cam aşa era mereu. Vorbeam cu mine, mă în-
curajam singură; din păcate, nu era nimeni apropiat
acolo… Mama pleca mai mereu cu treabă prin străină-
tate, pe tata nu prea îl vedeam din cauza programului
său încărcat, iar bunica trebuia să aibă grijă de sora
mea mai mică. Mereu am fost doar eu și, eventual, jur-
nalul meu, cel mai bun prieten, sufletul meu.

Nici nu am intrat bine în curtea liceului, că aşa-
numita ,,gaşcă de prieteni” a început să mă îmbrăţişeze
şi să mă întrebe cum a fost în vacanţă. Ca de fiecare
dată, zâmbetul fals avea efect, totul mergea perfect.
Îmi aduc aminte apoi cât de plictisitor a fost discursul
de început de an al directorului, încât am început să
număr buchetele de flori. Cu puțin noroc, am ajuns la
buchetul 120 și m-am oprit din numărat. În fața mea,
pe diagonală, la vreo zece metri depărtare, un buchet
superb de crini. Citisem mai demult că erau florile pre-
ferate ale Reginei Maria, așa că, de atunci, au început
să-mi placă și mie, la nebunie. Aveam impresia că erau
parcă menite să aibă, și ele, ,,sânge albastru”.

,,Buchetul de crini”…, doar asta mi-am repetat
în minte până în clasă, unde, ca de fiecare dată, m-am
așezat singură, în ultima bancă. Nu e vorba că nu-mi
plăcea să stau „cu gașca”, dar la fel de mult vroiam să
nu-mi distragă nimeni atenția și să învăț ceva. Visam
cu ochii deschiși – nimic nou pentru mine – când, de-
odată, m-a trezit din visare un parfum dulce, de crini.
Am întors capul și mi-am dat seama că aveam drep-
tate. Era chiar acel buchet de crini. De după el, o voce
m-a întrebat, prietenos:

‒ Locul acesta este liber?
Am ridicat privirea și atunci a fost momentul

când l-am văzut pentru prima dată; pentru prima dată
am simțit ceva nou, ceva ciudat, ceva ce aveam impre-
sia că va schimba totul… De după buchet, o pereche
de ochi negri și blânzi au întâlnit o pereche de ochi
verzi,  misterioși și curioși… Pentru prima dată, nu doar
că puteam vedea un om, ci și puteam să-l simt că
există în preajma mea și nu e acolo doar ca restul, niște
umbre.

‒ Da, e liber.
‒ Aș putea să mă așez?
‒ Nu cred că ai nevoie de aprobare...
‒ Nu e asta… Pur și simplu vroiam să știu dacă

te-aș deranja stând aici.
Am zâmbit la discursul ăsta ceremonios. Ne-am

mai uitat câteva clipe unul în ochii celuilalt, până când,
din privire, i-am făcut semn că se poate așeza. De data
asta, parfumul crinilor, nu doar că mă învăluia cu totul,
ci îmi pătrundea și în suflet. Îl simt, parcă, și acum...  

Nu după mult timp, a intrat și diriginta în clasă.
Ca de fiecare dată, urările de bun venit, aceleași în fie-
care an, și discursul cum că este un an important, ulti-
mul înainte de clasa a douăsprezecea și bac... O oră
întreagă a încercat să ne spună, într-un fel anume, ca
să nu ne sperie, bănuiesc, că trebuie încă de pe acum
să începem pregătirea pentru bac – mai mult decât cea
practică, cea psihologică. Într-adevăr, o minunată zi de
început de an! 

Când să ies pe poartă, ,,parfum de crini” – îi și
pusesem un nume! – m-a tras ușor de mână, întor-
cându-mă către el. Nu știu de ce, pentru moment m-
am speriat și am ridicat un braț ca să mă apăr, spunând
repede:

‒ Stai departe, de mine! Am făcut patru ani de
karate!

Mi-am revenit, însă, repede, înainte ca el să
adauge:

‒ Ușor, Jackie Chan! Nu sunt tipul care să lo-
vească fetele.

‒ Aha, deci să înțeleg că ești tipul care lovește
doar alți tipi?

‒ Nu, din fericire, nu obișnuiesc să sar la bătaie.
‒ Atunci ce gen ești?
‒ Încă nu știu… Dar tu? Ești cumva acea fată cu

ochi verzi care se ascunde în spatele clasei sau... ești
altfel?

‒ Momentan, nu prea știu cine sunt. Mă tem că
niciodată nu am știut cine sunt cu adevărat.

Nu știu ce-mi venise, așa deodată, să mă con-
fesez. Am regretat imediat.

‒ De ce spui asta?
‒ Pentru că… Pentru că am ajuns în stație și a

venit tramvaiul meu.
‒ 3?
‒ Da. Mereu același.
‒ Înainte să urci, aș vrea... 
Urcasem deja. Înainte să se închidă ușile tram-

vaiului, i-am mai putut vedea zâmbetul și ochii negri
ce mă urmăreau. Am scos telefonul din buzunar și am
început să tastez: ,,Oare chiar a fost real? E un sfârșit
sau un început?” și am salvat.

Când am intrat în casă, am simțit nevoia să-i
spun cuiva ce s-a întâmplat în acea zi, dar nimeni nu
mă putea asculta. Bunica făcea mâncare, sora mea își
scria temele, iar mama și tata nu erau acasă, ca de obi-
cei. Am urcat în camera mea, am închis ușa, am scos
jurnalul din ascunzătoarea secretă și am început să
scriu:

,,Dragă jurnalule,

Astăzi a fost prima zi de școală. Știu că e a un-
sprezecea oară când scriu aceeași frază, dar de data
asta, totul este diferit. Am întâlnit astăzi pe cineva, care
m-a făcut, pentru prima dată, să simt că exist cu ade-
vărat și că sunt importantă. M-am simțit, pentru prima
dată, vie. Știu că e ciudat, dar dacă ai fi fost acolo, ți-ai
fi dat seama despre ce vorbesc. E, pentru prima dată,
când nu pot să transpun în cuvinte lucrurile pe care le
simt. De ce se întâmplă asta? De ce simt ceea ce
simt?...”
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Următoarea zi, când m-am trezit, mi-am dat seama
că adormisem la birou. Purtam aceleași haine din ajun și
era și teribil de târziu! M-am spălat repede, mi-am pregătit
rucsacul, mi-am schimbat hainele și am zbughit-o pe
poartă. Am alergat până în stație, abia de mai puteam res-
pira, dar a meritat: am reușit să prind tramvaiul cu numărul
13. Pentru prima oară nu mai era numărul 3! Tramvaiele
poate erau diferite, dar amândouă mergeau în aceeași
direcție și la fel de enervant de încet.

Când am ajuns în fața școlii, deja se sunase. Din
partea cealaltă a trotuarului, întârziat ca și mine, băiatul
cel nou alerga și el.

‒ Serios, din prima zi?
‒ Se mai întâmplă… Tu cum de ai întârziat, ,,ochi

verzi”?
‒ Nu sunt o fire matinală, ,,buchet de crini”…
‒ „Buchet de... ce”?
‒ Buchetul pe care îl aveai în mână ieri… Crinii sunt

florile mele preferate. Apropo, ce  ai făcut cu ei? Nu i-ai
dat dirigintei… Dacă nu erau pentru ea, atunci pentru
cine? Poate pentru vreo prietenă? 

Deodată, am simțit cum sângele îmi urcă în obraji.
‒ Nu… Nu erau pentru nicio prietenă. Buchetul era

pentru mama mea.
‒ Oh, a fost ieri ziua ei?
‒ Ceva de genul ăsta… Ea… a murit când aveam 5

ani. Nici nu am apucat bine să o cunosc. Abia îmi aduc
aminte chipul ei. Dacă nu ar fi pozele cu ea, cu siguranță
că aș uita de tot cum arăta. Tot ce știu despre ea este că
s-a născut în 1973, că florile ei preferate erau crinii și că a
murit într-un incendiu dintr-un hotel, la Paris. Tatei i-a fost
mult prea greu să vorbească desprea ea cu mine, așa că
s-a închis în el. Abia ne vedem din trei în trei zile; e plecat
mai tot timpul din cauza muncii lui.

‒ Știu că ai mai auzit asta, că poate n-ai să mă crezi,
dar chiar îmi pare rău…

‒ Aparent, e doar un răspuns politicos, dar, venit
de la tine, ochi verzi, chiar îl cred…

Ia uite! Nici nu știu când a trecut timpul! S-a și
sunat! 

Pierdusem prima oră, dar nu-mi părea rău deloc.
Simțeam că trebuia să știu mai multe despre noul venit.
Îndreptându-ne spre clasă, mi s-a părut cam abătut…

‒ Cred că ai fi iubit-o mult pe mama ta, dacă ai fi
cunoscut-o…

‒ O, bineînțeles! În momentul ăsta, însă, te cunosc
mai bine pe tine decât pe ea… și am motive să te iubesc
mai degrabă pe tine.

Am tresărit. Am simțit brusc cum sângele îmi urcă
în obraji, palmele transpirate și reci, iar inima îmi bătea
atât de repede…

‒ Crede-mă, nu mă poți iubi… Sunt ca o otravă.
Bănuiesc că l-am cam bulversat cu răspunsul meu,

pentru că restul zilei nu ne-am mai vorbit. Stăteam unul
lângă altul, în aceeași bancă, atât de aproape și totuși atât
de departe! Din când în când, privirile noastre se mai in-
tersectau pentru câteva secunde, dar, imediat întorceam
capul în partea cealaltă, simțindu-mi inima cum o ia la
goană în piept.

După ore, când dădeam să ies pe poartă, l-am
văzut pe partea cealaltă a trotuarului, plecând. Parcă se
rupea ceva în mine… Nu credeam că o să mai vină cu
mine până în stația de tramvai și de data asta, dar spe-

ram… Am mai întors o dată privirea în direcția lui, dar nu
mai era acolo, așa că am plecat…

Când am ajuns acasă, m-am dus direct în cameră.
În fiecare zi scriam câte ceva în jurnal, dar astăzi nu știam
prea sigur ce simt, deci nu puteam scrie nimic. Totul era
în ceață, până când mi-a sunat telefonul. Era un număr
necunoscut…

‒ Alo, cine e acolo?
‒ Alo, ești tu, ,,ochi verzi”?
‒ Da, eu sunt! De unde ai numărul meu?
‒ Sursele mele…
‒ Aha… 
Deși voiam să par indiferentă, inima mi-a tresărit

de bucurie. Dacă mi-ar fi văzut, în acel moment, fața brăz-
dată de lacrimi, ar fi înțeles imediat ce însemna pentru
mine telefonul ăsta.

‒ Mai ești acolo? Ce făceai?
‒ Da, scriam câte ceva prin jurnal…
‒ Și tu ai unul? Și mama mea a avut un jurnal… L-

am găsit astăzi, în pod, printre lucrurile ei vechi.
‒ Asta e minunat! Vei avea, în sfârșit, ocazia să-ți

cunoști mai bine mama!
‒ Ai dreptate… Dar să-ți spun de ce te-am sunat:

sâmbătă seara e, la liceu, o petrecere de început de an. Ai
vrea să vii?

‒ Da, mi-ar plăcea… Are o tematică ceva sau nu?
‒ Da, ‘Angeles & Demons’… E un pic cliché, dar mi

se pare o activitate interesantă pentru prima săptămână.
‒ Așa e la liceul ăsta…Totul interesant. 
‒ Bine, ne vedem sâmbătă.
‒ Stai, mâine nu…?
Închisese deja telefonul.
Într-adevăr, următoarele zile nu a mai venit la ore.

Totul părea atât de pustiu, chiar și cu ceilalți lângă mine!
În fiecare oră întorceam capul spre scaunul lui, de parcă
m-aș fi așteptat la minunea că-l voi vedea lângă mine.
Deși abia îl cunoșteam, simțeam că dacă nu e acolo, nu
pot să rezist în clasa aceea plină de măști. Abia dacă o pu-
team suporta pe a mea; el era ca o gură de aer proaspăt.

Pentru prima dată în viața mea, trei zile au trecut
ca și cum ar fi fost trei ani. Dar a meritat așteptarea când
am ajuns la petrecere. Ca în fiecare an, se făcea în sala de
sport. Tot ce puteai vedea de la intrare era jocul de lasere,
mulțimea de îngeri și demoni și auzeai muzica dată la ma-
ximum.

După câteva momente, mă aflam în mijlocul
mulțimii. Eram un înger negru; nici un înger alb, nici un
demon. Nu întruchipam nici răul, dar nici binele. Eram în-
truchiparea unui suflet de om. Am încercat să-l zăresc prin
mulțime, dar nu era nicăieri, așa că am ieșit din liceu să
iau o gură de aer... Mai exact, să plec acasă.

Când să ies pe poartă, cineva m-a luat de mână.
Cunoșteam senzația aceea, așa că, de data asta, nu mi-
am mai ridicat brațele ca să mă apăr; pur și simplu am alu-
necat în brațele lui. Imediat ce mi-am lipit capul de pieptul
lui, am simțit un parfum delicat de crini… Era el.

‒ Am crezut ca m-ai abandonat, Alec.
‒ Nu ți-aș putea face asta… Mai ales dacă știu că

te fac să plângi, Ame.
Într-adevăr, aveam lacrimi pe obraji. Eram ca un

copil mic ce vroia alintat; și, chiar am fost. În sală, începuse
o piesă lentă, și cum se auzea până afară, Alec m-a invitat
la dans. Am dansat toată seara: eu în brațele lui, iar el cu
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capul pe umărul meu. Din când în când, la câte o piruetă,
puteam simți parfumul discret de crini. Totul era mai mult
decât aș fi putut spera, ca într-un scenariu de film.

Până la finalul semestrului întâi și în vacanța de
iarnă, eu și Alec am vorbit non-stop pe Facebook, ne-am
întâlnit de sute ori, ne cunoșteam din ce în ce mai bine;
eram ca frații. 

Către finalul clasei a unsprezecea, la începutul
vacanței, Alec m-a chemat să ne întâlnim acolo unde a în-
ceput totul: în sala de clasă. Fiind abia prima zi de vacanță,
portarul încă se afla acolo. M-a lăsat să intru, spunându-
mi că Alec mă așteaptă de câtva timp. Am alergat într-un
suflet până în clasă, unde l-am găsit pe Alec cu un buchet
de crini. Stătea în banca noastră. M-am îndreptat spre el
și m-am așezat și eu.

‒ Mai ții minte prima zi de școală? începu Alec.
‒ Cum aș putea s-o uit? Aceea a fost ziua când am

scris pentru a unsprezecea oară în jurnal ,,Astăzi, a fost
prima zi de școală.”

‒ Doar atât?
‒ Acum, dacă tot ai adus vorba, a fost și ziua în care

am scris despre tine pentru prima oară în jurnal.
Pe chipul lui Alec apăru zâmbetul ce-l caracteriza:

blând și tandru.
‒ Ame, știi că acum câteva săptămâni, ți-am spus

ceva legat de tata și cum că ar vrea să dea interviu pentru
un job nou, nu?

‒ Da, mi-ai spus de asta. Și? L-a luat?
‒ Da…
‒ Ce veste bună! Îmi pare bine pentru el, e un om

bun.
L-am îmbrățișat strâns pe Alec și el părea că nu

voia să-mi mai dea drumul. Începeam să simt că ceva nu
e în regulă.

‒ Alec, s-a întâmplat ceva?
Când am dat să mă desprind din strânsoarea

brațelor lui i-am văzut ochii în lacrimi. Îl vedeam că în-
cearcă să se abțină, dar nu reușea.

‒ Indiferent ce s-a întâmplat, putem trece peste
orice… Doar spune-mi despre ce este vorba și vom vedea
ce putem face.

‒ Problema e că nu putem face nimic. Totul este
fără speranță, definitiv…

‒ Nimic nu e fără speranță!
‒ Job-ul tatei e la New York. Ne mutăm, Ame! Ne

mutăm acolo!
Într-o clipă am înțeles abisul care apăruse între noi.

Știam că aveam atâtea modalități în care puteam vorbi,
dar nu mai aveam cum să ne întâlnim. Nu mai puteam fi
împreună. Aveam același sentiment ca la început, înainte
de a-l cunoaște: eram doar eu, într-o cameră cu pereți albi,
fără ferestre, iar singurătatea mă învăluia. Nu știam ce să
spun, ce să fac…

‒ Mulțumesc, Alec!
La auzul acestor vorbe și-a ridicat privirea spre

mine, neînțelegând în niciun fel ce vroiam să spun.
‒ Mulțumesc că ai fost gura mea de aer proaspăt!

Mulțumesc că ai fost aici, lângă mine, când am avut atâta
nevoie de tine, că m-ai scos din beznă, că i-ai arătat su-
fletului meu o altă cale; mulțumesc că mi-ai demonstrat
că există mereu, undeva, o persoană, un alt suflet, pe care
merită să-l iubești cu adevărat. Îți mulțumesc pentru faptul
că ai existat pentru mine!

‒ Ame! Nu vroiam să se termine așa, dar nu pot
face nimic… Îmi pare foarte rău…

Niciunul dintre noi nu se putea opri din plâns; eram
ca doi copii.

‒ Alec, ăsta nu e un rămas bun! Să spunem că e un
„pe mai târziu”…

‒ Așa vom face! Dar înainte, vreau să-ți dau buche-
tul ăsta de crini. Din prima zi am simțit că ar trebui să fie
al tău. Pe mai târziu, Amelina!

‒ Pe mai târziu, Alec!
Ne-am îmbrățișat și ne-am îndreptat spre ieșire.
La poartă, ne-am luat rămas bun încă o dată și am

plecat în direcții diferite. Am mai întors o dată capul, să-l
văd, dar nu mai era acolo…

În drum spre casă mi-a ținut tovărășie buchetul de
crini. Mă uitam în față, mergeam cu spatele drept și zâm-
beam printre lacrimi. 

,,Dragă jurnalule,

Alec a plecat astăzi. Nu știu dacă îl voi mai vedea
vreodată, dar nu mai sunt tristă. Mă simt norocoasă că am
întâlnit o persoană ca el și că m-am îndrăgostit de sufletul
lui. Simt că așa a fost să fie și că așa e cel mai bine pentru
toți. Mă bucur că am reînceput să iubesc viața, cu bune și
cu rele, pentru că nimic nu e perfect în lumea asta. Dar
poate tocmai de aceea viața este, în felul ei, perfectă. Ea
trebuie prețuită. Oricât de greu ar fi, nu trebuie să ne dăm
bătuți de la primul obstacol. O cale este iubirea. E ca o
briză ușoară, de vară, ce vine la pachet cu parfum de
crini...”

„Stau încă și privesc pe geam cum înaintăm prin
inima pădurii. În autocar sunt o mulțime de călători; fie-
care se îndreaptă spre New York, cu un anumit scop, și eu
la fel. Nu știu cum se va întâmpla totul, ce vei face atunci,
ce îți voi spune, unde ne vom întâlni, dar știu sigur că pri-
virile noastre se vor intersecta ca prima oară, inima îmi va
bate la fel de repede, iar în aer va pluti un parfum discret
de crini. Nu aștept un alt buchet de flori… 

Te aștept pe tine, Alec. A ta floare de crin, Ame.”
Tastat și trimis.

foto: Antonia Muraru

90



orhiDeea vieţii

cosmin velnic, clasa a VIII-a C

Jack era un cunoscut cercetător și explorator en-
glez care, intrigat de miturile sud-americane, se mutase
acolo împreună cu alți cercetători în căutarea unei specii
unice de plante, numită în legende orhideea vieții”.

Cu timpul, ceilalți cercetători se întoarseră în Eu-
ropa, încercând să uite de râvnita plantă. Jack încercase
să-i convingă să rămână, deoarece știa că mitul avea o
bază reală și era convins că orhideea ar fi putut fi găsită.
Dar doar el și echipa lui rămăseseră în America, încercând
să afle cât mai multe despre floarea mitică de la băștinași.
Nici măcar echipa lui de cercetători nu mai era completă.
Rămăseseră doar el, Hans, biologul echipei, John, expert
în limbile și tradițiile sud-americane, ghidul metis al gru-
pului și câțiva soldați plătiți pentru paza echipei.

Într-o zi, un băștinaș dădu buzna în tabăra lor, ur-
lând de durere. Era rănit în numeroase locuri, iar din
spate îi ieșea coada unei săgeți scurte și ascuțite. Era clar
că omul fusese atacat cu brutalitate, iar după săgeată,
atacatorii erau alți indieni.

La început, Jack crezu că era vorba despre un con-
flict între triburi, dar John îi spuse că, înainte să leșine,
indianul spusese ceva despre o ceată de războinici fe-
roce ce țineau un ritual în jurul unei movile de pământ.
Indianul se apropiase, dar unul dintre războinici îl văzuse
și îl străpunsese cu săgeata, până să apuce să o ia la fugă.

‒Când l-am întrebat dacă văzuse ce venerau răz-
boinicii mi-a spus un singur cuvânt: ”orhideea” și a
leșinat, spuse John.

După câteva zile, indianul se însănătoși și, echipați
cu echipamentul necesar unei expediții și înconjurați de
soldați, cercetătorii au pornit în căutarea plantei, ghidați
de băștinaș. Ajunși aproape, ei își dădură seama că
băștinașul devenea din ce în ce mai neliniștit, apoi o luă
la goană și dispăru într-un tufiș. Degeaba strigă John
după el, acesta nu se mai întoarse, speriat de amintirea
războinicilor.

 Au mai înaintat și au găsit un luminiș înconjurat
de arbori ce-l protejau ca o fortăreață de ochii curioși ai
trecătorilor. În mijlocul lui se înălța o mică movilă de pă-
mânt, în mijlocul căreia creștea o orhidee roșie ca focul,
luminată de razele soarelui. Atunci, din frunzișul des al

copacilor, zeci de războinici băștinași, înarmați până în
dinți, săriră asupra grupului de cercetători, atacându-i
fără milă. Soldații înarmați cu puști îi puseră repede pe
fugă, dar nu suficient de repede, căci coada unei săgeți
ieșea din pieptul lui Hans. Jack alergă la prietenul său și
îi smulse săgeata din pieptul însângerat. Avea de ales
între viața prietenului său loial și rezultatul muncii sale
de o viață.

Și atunci realiză că, îi e indiferent de ce avea să
spună lumea, el va ști că găsise ”orhideea vieții” și că îi
testase puterile mistice. Făcu focul, puse apă la fiert într-
un vas, smulse orhideea și o rupse, aruncând-o în apa
clocotită. Turnă infuzia într-o cană, alergă la Hans și i-o
turnă pe gât, așteptând cu înfrigurare să se întâmple
ceva. Primele câteva minute trecură fără să se întâmple
nimic.

‒Până la urmă , este o simplă orhidee, își zise Jack
în timp ce căldura se scurgea din trupul lui Hans.

Apoi, biologul tuși iar rana din
piept începu să i se micșoreze
până când dispăru de tot. Îl sal-
vase. Jack nu regreta nici o clipă
că își sacrificase munca de o
viață pentru ași salva devo-
tatul prieten, căci știa că și
Hans ar fi făcut la fel pentru
el. Jack se întoarse
la Londra, d a r
nu po-
vesti ni-
mănui
întâm-
plarea,
ș t i i n d
că, în
afară de
echipa sa, ni-
meni nu avea
să-l creadă.

foto: Armand Anuşcă
91



Candelabrele de cristal umpleau camera cu o lu-
mină puternică, magică, care-i învăluia pe spectatori în
strălucire. Cu toții veniseră în acea după-amiază de
vară să asculte un minunat concert de chitară. Splen-
doarea sălii din Palat îi cufundă într-o atmosferă nouă,
intimă, ca atunci când urmăreau o poveste bună la
gura unei sobe. Derutați și curioși, acești spectatori
transmiteau în toată sala un zumzet continuu, recalci-
trant. 

Forfota a încetat însă în momentul în care a in-
trat interpretul, îmbrăcat într-un costum negru, gene-
rând fascinație și aplauze în jurul său. El era
personajul-cheie al acelei seri. Lumea a deschis larg
ochii și a ciulit urechile ca și cum ar fi vrut să soarbă
fiecare sunet, să se lase cuprinși de muzica de chitară
ca de un val de aer rece într-o zi caniculară. 

Însă pentru muzician, lucrurile stăteau altfel:
după o scurtă introducere în program și un zâmbet
sincer, luă chitara în brațe și brusc totul se încețoșă.
Ochii larg deschiși ai publicului deveniră doar niște
găuri înnegrite, culorile camerei se estompară, obiec-
tele își pierduseră formele, ieșiră din contururile lor.
Doar chitara sa îi strălucea în mâini, iar acordurile de
început îi alunecau printre degete. Închise ochii – mu-
zica îl purtă departe în timp și spațiu. 

Când îi deschise se afla în nordul Spaniei, în fru-
moasa regiune Asturias. Tocmai plouase, iar norii negri
făceau acum loc unui cer calm. El ajunsese într-un
orășel de la malul Oceanului Atlantic și se plimba pe
străduțe în pantă observând oamenii care ieșeau din
case și își făceau de treabă prin prăvăliile ce se aflau
de o parte și de alta a drumului de piatră. Atmosfera
liniștită îl determină să se așeze la masa unui restau-
rant tradițional și să urmărească lupta de pe cer dintre
norii furioși și razele puternice de soare care îi străpun-
geau ca niște sulițe și se reflectau în geamurile caselor.

Muzica cuprindea acel orășel, iar la teatrul local, la etaj,
o pereche de dansatori flamenco repetau pentru spec-
tacolul ce urma să aibă loc în acea seară. Când artistul
se ridică să își continue călătoria, ultimele picături se
prelingeau de pe acoperiș. 

Sunetul corzilor chitarei îl aruncară într-o piață
din Rio de Janeiro unde la o cafenea o trupă de tineri
brazilieni nonconformiști cântau o melodie ce avea
niște influențe de muzică jazz. Odată cu notele care
săltau jucăușe, o muză a multor admiratori din acea
piață, dansa unduindu-și corpul. Culoarea pielii sale
ușor închise spre mulatru se pierdea uneori în umbrele
asfințitului. Spectatori aplaudau frenetic, iar e dansa și
mai repede ca o zvârlugă, trupul ei căpătând forme ne-
clare. 

Când dansul se termină, muzicianul se trezi
plimbându-se pe străzile aglomerate, luminate de re-
clamele restaurantelor, de luminile semafoarelor și ale
farurilor mașinilor zgomotoase. Din fiecare local răsuna
muzica cu specific latino și oamenii mergeau parcă rit-
mat pe bulevardele marelui oraș. De sus, statuia lui
Iisus Hristos veghea asupra armoniei și ordini acelui
loc exotic, iar în spatele ei soarele se îneca într-o baltă
de lumină sângerie lăsând pe cer urme în toate
nuanțele de roșu și portocaliu. În sfârșit, orașul putea
să se bucure de briza răcoritoare a oceanului după o
zi caldă și însorită. 

Mergând înainte se depărtă de muzica orașului
și sunete distante îl făcură să viseze că se află în Ar-
gentina. Aici, registrul se schimbă: muzicianul era în-
conjurat de natura sălbatică de la malul oceanului, iar
valurile învolburate urmau să-i spună povestea poetei
Alfonsina. Melodia valurilor era tristă și îl făcu pe artist
să zăbovească pe acea faleză, ascultând întâmplarea
tragicului sfârșit al Alfonsinei. Poeta a îmbrățișat des-
tinul morții sale într-o dimineață înnorată, devreme,

concertul De chitară

olivia dobrea, clasa a XI-a A
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când numai într-o rochie ușoară cu părul în vânt s-a
lăsat cuprinsă de apa rece a oceanului. 

În locul unde a vărsat Alfonsina lacrimi îndure-
rate înainte să-și ia la revedere, au crescut flori de nu-
mă-uita. 

Povestea l-a emoționat profund pe muzician și
cuprins de nostalgie s-a lăsat în voia sunetului ocea-
nului care l-a purtat până în Montevideo. 

Nostalgia nu l-a părăsit ușor nici în fața Cate-
dralei din Montevideo, unde o melodie calmă și ușor
tristă răsună în jurul său. Fiind dimineață, a intrat și a
admirat măreția acelui loc. Catedrala era plină de
credincioși care se rugau. Atmosfera liniștită, plină de
pace și căldură interioară îl cuprinse imediat pe artistul
uimit. El a zâmbit blând și a început să cânte și să se
roage și el, pierzându-se printre mulțimea de oameni,
devenind una cu aceasta. La sfârșitul slujbei, liniștea a
fost spulberată, iar lumea a ieșit din imensa Casă a
Domnului creând multă forfotă în mica piață din fața
catedralei. Muzica vorbelor și a strigătelor se înălța
până sus în văzduh, iar artistul contempla grandoarea
fațadei catedralei cu cele două turnuri înalte din care
răsunau clopotele. Totul se îmbina atât de armonios
conferind întreg peisajului un aer solemn. Unii oameni
stăteau de vorbă, zâmbeau, alții se despărțeau urându-
și o zi bună. Pescărușii planau pe cerul albastru, clar și
se odihneau pe acoperișurile caselor sau blocurilor.
Fiind plin de entuziasm și bucurie, artistul nu își mai
dorea să părăsească acea piață. Însă știa că aventura
sa condusă de muzică nu va dura o veșnicie; la un mo-
ment dat se va întoarce la publicul său. Totuși nu era
trist pentru că putea reveni în Montevideo oricând, și
mâine și poimâine, va fi înconjurat de aceleași sunete,
de aceiași oameni binevoitori. 

Și se lăsă purtat ca mai înainte până înapoi în
Spania, de data aceasta în Barcelona, Catalonia. Era
deja după-amiază și tânărul artist se plimba pierdut
prin cartierul plin de povești numit Bari Gotic. Străzile
formau parcă un labirint, iar lumea era gălăgioasă și
colorată. Deși se credea pierdut, interpretul trebuia să
urmărească firul muzicii. Însă de această dată muzica
voia să-i joace o festă și o multitudine de sunete iz-

bucniră din toate direcțiile. Buimăcit, el a început să
alerge pe străzi tot mai ascunse care nu duceau nică-
ieri. Arhitectura barocă și gotică îl făceau să umble ad-
mirând clădirile și formele statuare monstruoase care
le păzeau. Apoi trecu pe sub un pod suspendat între
două clădiri, care spunea o legendă ce suna cam așa:
dacă un cuplu trecea pe sub pod și se sărutau, iar unul
dintre parteneri observa în arhitectura podului un cra-
niu înnegrit, căsnicia lor urma să se rupă cât de curând.
Dacă în schimb nu-l observa nimeni, căsnicia lor dura
toată viața, până când moartea îi va despărți. Mergând
mai departe artistul se gândea că aceasta era muzica
unei orchestre improvizate care cânta într-o piață din
apropiere. Se opri la un colț de stradă și bău apa răco-
roasă dintr-o cișmea ce avea sculptat în basorelief o
sirenă. Plăcut impresionat de acest oraș, înaintă până
la intersecția mai multor drumuri unde o mulțime de
oameni s-au adunat ca să asculte un maestru al chita-
rei. Melodia străbătu cartierul până la urechile artistu-
lui. Acesta din urmă închise ochii și deveni una cu
maestrul. Muzica era vioaie si avea o tematică diversă
și un ritm alert, demonstrând ușor că o chitară poate
juca rolul unei orchestre în miniatură, cucerind inimile
ascultătorilor. Până când și soarele întârzia să apună
pentru a asculta acea melodie divină, iar briza mării cu-
prinse cartierul Bari Gotic, izolând parcă frumusețea
muzicii doar pentru cei care se aflau acolo în acel cro-
notop magic. 

La încheierea mini-concertului stradal, interpre-
tul deschise ochii și își privi chitara strălucind în lumina
candelabrelor. Se ridică și zâmbi mulțumit spectatorilor
care aplaudau emoționați, entuziasmați, extaziați. Își
duse cu ambele mâini chitara în fața sa și făcu o ple-
căciune în semn de omagiu adus muzicii. 

(Melodii recomandate:
• Issac Albeniz – Asturias
• Jorge Morel – Dansa brasileira
• Heitor Villa Lobos – Choros 
• Ariel Ramirez – Alfonsina y el mar
• Augustin Barrios Mangore – La Catedral
• Francisco Tarrega – Gran Jota)
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prolog

teodor placinschi, clasa a VIII-a C

Pe vremuri, lumea magiei era plină de fericire.
Toţi vrăjitorii se întelegeau şi când  apărea o dispută,
erau împăcaţi de Cei Patru Regi ai Magiei. Ei trăiau într-
un palat pe vârful muntelui Gongea. Palatul era făurit
din cele mai preţioase pietre şi cele mai scumpe dia-
mante, care îl făceau să strălucească mai tare decat
soarele.

În sala tronului, o sală lungă cu picturi ce repre-
zentau faptele eroice ale vrăjitorilor din întreaga lume,
geamurile erau din cristal scump, ce lăsa lumina mă-
reţului astru al zilei să sărute tronurile făcute din aur.
Pe ele stăteau Thordophorus, Regele Magiei Infinite,
care era cel mai puternic dintre toţi. Lângă el stătea
Maliendra, Regina Clarviziunii, cea care ştia trecutul,
prenzentul şi viitorul. Apoi era Merlin, Regele Naturii
care era şi un Dragon Lord. El putea să vorbească cu
cele mai nobile fiinţe ale magiei, dragonii. Ultimul tron
era al Morganei, Regina Poţiunilor. Toţi patru dom-
neau peste Magia însăşi şi erau cei mai puternici din
întreaga lume. Împreună puteau face vrăji inimagina-
bile, ce puteau distruge muritorii imediat.

Dar ei nu doreau răul nimănui. Ei sunt izvorul fe-
ricirii şi al binelui.Aşa că, pentru a putea păstra pacea
în lume au creat un talisman, Talismanul Regilor Ma-
giei, în care Thordophorus era reprezentat de semnul
infinitului, Marliendra, ochiul lui Ra, Merlin era drago-
nul şi Morgana sticluța pentru poțiune. Talismanul
avea puteri incredibile, mai mari chiar decăt cele ale
regilor, prin simplul fapt că a fost călit în suflul de foc
al Dragonilor Elementelor. Aceşti dragoni erau făcuţi
din foc, apă, vânt şi pământ. Talismanul a fost aşezat
în vârful palatului şi de acolo a răspândit fericirea în
toată lumea.

Zazasphorus era un vrăjitor din Ţinutul Celor Ui-
taţi. Acel loc era unul plin de tristeţe, unde soarele nu
strălucea niciodată, lumina venind de la Piatra Întune-

ricului, care se spune că era făcută din cele mai rele lu-
cruri de pe Pământ. Piatra era singurul lucru de care
regii magiei se temeau. Aceasta ar fi făcut multe rele,
după cum spunea cântecul:

Întunericul din întuneric vine
Moartea din ce e bine                     
Putere din putere                        
Ale unei vrăji litere. 

Talisman în foc călit
Vrăjitor din lume izgonit
Piatră neagră în adânc
Și-al reginei pierdut prunc.

În castelul său întunecat, Zazasphorus se pre-
gătea să fure Talismanul de pe castelul regilor. În
noaptea Sarunului, sărbatoarea nașterii Regilor Magiei,
planul întunecat a reuşit. Când toată lumea petrecea,
el a furat Talismanul şi l-a dus în întunericul celor uitaţi.
A unit Piatra Întunericului cu Talismanul şi o undă
verde ca un fulger a ieşit din cele două. A lovit Inima
Magiei, un rubin sângeriu, păstrat de Regii Magiei ca
cel mai scump lucru din lume. Acesta s-a spart în 29
de părţi şi aşa a început schimbarea în Lumea Magiei.
Una dintre părţi era foarte mare şi era cea mai puer-
nică. Celelalte erau egale, dar stăpâneau lucruri dife-
rite.

De atunci, toţi vrajitorii în afară de Regi, au pri-
mit o baghetă şi nu mai puteau face vrăji fără ea. Cum
am spus, Inima Magiei s-a spart în 29 de părţi, ceea ce
a determinat apariţia unui nivel al puterii la fiecare vră-
jitor. Cu câte nivele mai multe avea vrăjitorul, cu atât
era el mai puternic. Doar regii nu aveau baghete şi
erau singurii vrăjitori de nivelul 29.

foto: Iuliana Chiriac
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Zazasphorus era fericit de ce reuşise şi se pre-
gătea să distrugă Regii şi Lumea Magiei. El era ajutat
şi de Minerva, Regina Întunericului, o vrăjitoare foarte
puternică, care cu ajutorul Magiei Negre și-a crescut
puterea, ajungând la nivelul 29. Avea un suflet negru
şi întunecat, dar ea totuşi îl iubea foarte tare pe Zazas-
phorus, fără ca el să ştie. Acest lucru o frământa mereu
şi încerca să o schimbe într-o persoană bună, iar ea se
lupta mereu cu sentimentele ei.

Deşi era rea, Minerva era foarte frumoasă. Era
înaltă şi slabă. Părul ei brunet şi cârlionţat, ochii verzi
şi adânci o făceau unică. Era machiată strident, în
nuanţe de negru, iar buzele erau conturate într-un
roşu aprins ca focul. Purta mereu rochii negre, până la
pământ, cu trenă lungă şi tocuri înalte, ce o făceau să
pară foarte impunătoare.

Ea stăpânea peste întuneric aşa cum făceau şi
Cei 4 Regi peste tot ce era bine în lume. Palatul aces-
teia era din Piatră Lunatică din Munţii Argertlam.
Aceasta nu putea fi distrusă şi proteja de diverse bles-
teme. Tronul ei din sala lungă, plină de statui ce repre-
zentau diferite metode de tortură magică, era făcut din
vrăjitori şi oameni împietriţi de diferitele sale vrăji.

Nu trecea zi în care ea să nu omoare sau să tor-
tureze pe cineva, apoi îl împietrea. Acest lucru îi făcea
mereu plăcere, uneori chiar schiţând un zâmbet. Însă,în
unele nopţi, când Luna îşi arăta faţa albă şi palidă în
Lumea de Jos, Minerva se gândea la relele pe care le-
a făcut şi că poate greşea, dar dragostea pentru Za-
zasphorus o făcea să uite. Mereu când era pe lângă el,
devenea o altă persoană mai bună, dar mult mai rea.

***

Timpul trecu. Cei 4 Regi şi Minerva deveneau
din ce în ce mai tensionaţi aşteptând ca celălalt să
atace primul. Însă Regina Întunericului nu a mai avut
răbdare. Aproape de Ziua Soarelui aceasta a scris pe
cer un mesaj în limba antică a şerpilor pe care doar cei
cinci conducători o mai ştiau. Acesta era:

„Noapte eternă va veni! Temeţi-vă, căci voi în-
vinge! Câmpiile Rendvalia se vor umple de sângele
vostru. Asemenea bătălie nu a fost şi nu va mai fi. Iar
eu cea mai puternică vrăjitoare mă voi duela singură
cu regii voştri falşi.Temeţi-vă de Întuneric!”

Atunci Regii au început pregătirile de luptă. Ri-
dicau armatele de sub pământ, chemau vrăjitori din
Lumea Magiei şi căutau aliaţi şi în cea a creaturilor ma-
gice. Dragonii, animalele jadului, grifoni, gargui şi
multe altele. Dar ei nu erau singurii care se pregăteau.
Şi Minerva aduna luptători ai Întunericului.

Şi de ziua Soarelui, cele două armate îşi înce-
pură marşul, una spre victorie, iar cealaltă spre înfrân-
gere.

vrăji şi sânge

Pe culmea plată a celor două dealuri stăteau
peste zece mii de vrăjitori şi creaturi magice. Ambele
armate parcă aşteptau un semn divin care va suna gor-
nul, iar bătalia să înceapă. Deodată, Minerva folosind
o vrajă, strigă:

-Îi rog pe aceşti patru laşi să facă vraja globului
de sticlă pentru a putea începe bătălia şi duelul nos-
tru!

Aceştia fâcură vraja, iar cei 5 conducători suanră
cornul ce anunţa începutul luptei, apoi teleportându-
se în marele glob de sticlă indistructibilă.

-Nici nu ştiu de ce vă mai dau o şansă. Ar trebui
să vă omor şi să scap lumea de voi. Oricum răul va în-
vinge! tună Minerva.

-Ştii că nu este aşa. Binele mereu va birui. Tu nu
ştii ce este bucuria, iubirea, răspunse Thordophorus.

-Eu urăsc iubirea. Dar se pare că ea este mai pu-
ternică decât mine. A reuşit să mă lovească în inimă.
Însă eu iubesc răul (aici referindu-se şi la Zazaspho-
rus)!

Urmă apoi o discuţie lungă între bine şi rău.
Între timp, în afara marelui glob indistructibil, raze uci-
gătoare erau trimise peste tot în aer. Fiecare atingere
a acesteia însemna moarte, o încrucişare, duel. Aerul
era plin de mirosul sângelui vărsat în numele binelui
cât şi al răului.

Vrăji, săbii şi poţiuni erau cele mai de preţ arme,
dar mult mai importante erau mintea şi inima celui ce
folosea bagheta. O vrajă reprezenta vrăjitorul. Ea con-
ţinea toate trăirile acestuia, toată bucuria cât şi toată
răutatea din acesta. Cu cât vrăjitorul avea sentimente
mai puternice, aşa era şi vraja.

Între creaturile magice bătălia era şi mai rea.
Dragonii Elementelor conduceau lupta pe cer, urmaţi
de Grifoni, Gargui şi Teorabacaţi, nişte păsări foarte
mari cu un cioc otrăvitor şi care puteau face vrăji doar
când erau în mare pericol. Armata aeriană a Minervei
era condusă de Rator, un dragon mare şi negru. Acesta
avea trei capete cu limbi de foc şi dacă îl priveai în ochi,
deveneai pe loc stană de piatră. El era urmat de Păsă-
rile Morţii ,creaturi scheletice cu ochi roşii care preves-
teau mereu moartea.

Pe pământ, animalele Jadului, trolii şi uriaşii de
Răsărit, luptau de partea celor patru Regi, împotriva
goblinilor, uriaşilor întunecaţi şi a centaurilor. Ploi de
săgeţi otrăvite, trupuri strivite de giganticile bâte ale
trolilor şi uriaşilor. Tigrii şi leii atacau şi străpungeu
orice armură sau scut magic cu colţii lor ascuţiţi si vră-
jiţi.

Însă totul se schimbă. O armată zveltă apare.
Erau elfii, fiinţe puternice şi nemiloase a căror săbii şi
arcuri nu iartă niciodată. Aceştia vin să lupte pentru cei
patru regi şi pentru salvarea Lumii Magiei. Tropotele
cailor se aud necontenit şi elfii intră în bătălie. Aceştia
erau foarte greu de înfrânt, având armuri călite în foc
de dragon şi erau foarte puternici şi pricepuţi în război
şi la vrăji.

În globul de sticlă duelul a început. Erau folosite
cele mai puternice vrăji. Cei patru regi foloseau pute-
rea lor combinată, însă Minerva era mult prea puter-
nică ,aceasta folosind Magia Neagră. HARDAN
GHEDUR strigau cei patru regi. Şi un vârtej uriaş apăru
din mâinile acestora, dar Minerva folosea scuturi foarte
puternice, care blocau cu uşurinţă toate vrăjile.

-Asta este tot ce puteţi? striga Minerva batjoco-
ritor. Degeba vă numiţi regi ai Magiei. Nici măcar nu
mă puteţi atinge cu vrăjile voastre. ATERDENMONELA
GERALBATI a spus ea şi pământul se cutremură. Un
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monstru uriaş se ridică. Era făcut din roci, iar în loc de
sânge acesta avea metal topit. O sabie lungă de un
metru căzu între cei patru regi. Atunci Thordophorus
a creat şi el o sabie care strălucea mai puternic decăt
soarele,ce emana o lumină albă.

-Sabia de Lumină! exclamă Minerva.
Regele, ridicând arma, rosti o incantaţie şi un

vărtej de apă, ieşi din aceasta, împietrind monstrul, ră-
cind fierul topit ce curgea prin acesta.

-Mi-aţi învins monstrul! Dar cum e posibil aşa
ceva?

-Cu puterea iubirii, răspunse Thordophorus!
-Iar acum este rândul nostru! strigă Merlin.
HARVIN EDUNDEM şi un cavaler din Lumină, cu

sabia pe care a avut-o Thordophorus când a învins
monstrul Minervei în mână, apăru. Acesta se pregăti
să atace, dar scutul magic creat de vrăjitoarea întune-
cată îl opri.

-Şi aşa credeţi voi că mă veţi învinge? Iar din
mâinile ei au început să apară nişte şerpi negri, de în-
tuneric, care îl înconjurară pe cavaler şi îl omorâră.

Regii ştiau că Minerva era mai puternică din
cauză ca Talismanul furat de Zazasphorus se afla în pa-
latul ei. Aşa că au hotărât să facă vraja supremă a Ta-
lismanului. Aceasta era o vrajă în cele trei limbi şi le
permitea regilor să ia o parte din energia lor şi de a-şi
crea simbolul într-un talisman de energie pură. Şi ace-
ştia au început incantaţia HASSAN GADUR NECRO-
MAL (în limba şerpilor) DURAN UDANCADUR (în limba
Varatella) şi apoi O DRAKON E MALE GADAVUR UN-
SCADAR (în limba dragonilor), iar în faţa acestora a
apărut un mare Talisman al Regilor, făcut doar din
energia acestora. Dar ei nu observaseră că şi Minerva
a făcut acelaşi lucru, însă talismanul ei era reprezentat
de un cap de mort, deasupra căruia era Sabia Întune-
ricului, amândouă închise într-un cerc negru de foc.

-Dar cum este posibil aşa ceva? Numai noi
putem să facem vraja aceasta!  Strigară cei patru regi.

-Talismanul vostru mi-a dat multe puteri la care
eu nici nu visam. Aşa că ce aţi creat voi vă va distruge
prin mine.

Şi cele două vrăji se uniră. Impactul acestui
lucru, crăpă globul de stliclă. Pământul se cutremură,
iar toţi vrăjitorii morţi în luptă au ieşit din Tărâmul Mor-
ţii, înviind.

-Cum?! Dar nu există vrajă ce poate aduce pe
cineva din morţi! strigă Minerva pe căt de nervoasă,
cât şi speriată.

-Iubirea şi Binele au fost baza vrăjii noastre su-
preme. Iar a ta a fost ura şi răul. Acestea au fost aşa de
puternice încăt la întâlnirea lor, au rupt bariera dintre
viaţă şi moarte aducănd vrăjitorii pierduţi de cele două
părți s-au întors, explică Thordophorus.

-Atunci eu nu vă voi putea învinge
niciodată!strigă Minerva.

-Aşa este! 

***

Ajunşi la palatul lor, regii încercau să găsească
o cale de a recupera talismanul şi de a salva Lumea
Magiei. Atunci Maliendra a propus:

-Dacă noi nu o putem distruge pe Minerva,
atunci haideţi să găsim un băiat bun, care crede în
magie, din lumea oamenilor. Poate, dacă îl vom an-
trena, el va reuşi să înfrângă Întunericul.

-Este o idee foarte bună! spuse Thordophorus.
Mă voi duce eu după băiat. HARVIDAN GHETUT şi un
portal s-a deschis spre lumea oamenilor, acolo unde
un băiat, avea să fie ales pentru a salva Magia.

pictură: Catrinel Mihai
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alB-roşu
Eram albă, așa cum doar
zăpada poate fi...
Iubeam deșertul, apa, focul,
Lumina vieții și întunericul fermecat al morții.
Apoi, într-o zi albastră, ai venit tu,
o creatură roșie, ce urai totul,
de la firul verde al ierbii, la
plânsul jalnic al corbului.

Ochii noștri s-au întâlnit
pentru o clipă doar.
Roșul în alb s-a topit,
albul în roșu s-a-nnăsprit.
Eu am văzut pânza de nepătruns a cerului,
iar tu lacrima Domnului,
ce s-a scurs, cu strălucire,
din orbita mea de culoarea rozei.

nuMai că lui 
nu-i păsa

„Cine ești? Tu, care mergi acum
printre suflete-ngropate-n abis;
Tu, copile ce te joci cu sângele vărsat,
crezi că poți învinge ceața?”

Era vineri, vinerea neagră-a ghinionului,
dar străzile tot gri-mi păreau, vântul tot rece sufla,
numai că lui nu-i păsa.
El crea…
castele din cenușă,
prieteni din oase-amestecate,
case din copaci erau sicriele,
crucile uitate zăceau.

Copilul fugea, cânta în limbi noi,
descânta infinitul, ademenea
vrăjitoarea cea străveche,
o ispitea cu dansul său printre morminte…
Focul ardea undeva, dar lemne n-avea…
Numai că lui nu-i păsa…
El sufla…
flăcări negre,
cuvinte încâlcite,
amintirile întunecate zburau,
visele încremenite adormeau.

Dar noaptea-aceea nu se-opri,
spirala creștea, focul se-nălța,
copilul în centru ajungea.
Și acolo ce găsea?
Roi de viespi, cuib de șerpi,
spini și-otravă doar.
Numai că lui nu-i păsa...
El se ruga… 
El spera…
Numai ca ea venise deja…
Și-l chema cu-aceeași vrajă,
rostită cu voce mai clară.

Copilul văzu lumina la pragul întunericului
și-ncepu să plângă,
iar lacrimile lui lumină au fost;
și lumina a stins jocul,
l-a adus acasă…
Numai ca lui… nu-i păsa,
El pleca…
Noapte de noapte,
către cimitirul departe,
povestea va continua… poate.

diana postolache, clasa a IX-a A

grafică: Radu Tănasă
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Mă-nchin
Mă-nchin l-această oră
Puternicelor vise 
Ce se revarsă tandru
Din seva unui gând.
Mă-nchin la nemurire,
Acest făgaș de aur
Ce își îndreaptă pașii
Către idila noastră.
Mă-nchin iar așteptării
Nesuferită rampă
Ce se desface astăzi
Spre nebunia noastră.
Mă-nchin l-această oră
Spre infinitul aspru
Ce ne desparte-n ciucuri
Ce ne desparte-n lacuri.
Mă-nchin în ceasul dimineții
La epoca de aur
Ce se preschimbă-n holde
În tainice altare.
Mă-nchin spre asfințitul
Ce pare că pălește
Alunecând pe-o rază
Adusă lin de soare.
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pentru tine, pentru
univers

În cea mai uscată și albă întindere
Infinit dureroasă a deșertului
Mi-am pierdut liniștea 
Și am găsit acest trandafir.

Adu-mi aproape buzele tale
Astfel încât sărutul tău 
Să-mi trezească sufletul.

Există o cale de la inima ta la mine
Și inima mea o cunoaște
Pentru că este curată și pură ca apa.
Cand apa este liniștită ca o oglindă
Poate să reflecte luna.

Astăzi, de dimineață, am cules în grădină 
Câțiva trandafiri...
Mi-a fost teamă să nu mă vadă grădinarul
L-am auzit spunând ușor:
Ce sunt florile... ți-am dăruit întreaga grădină.

Am devenit o petală de trandafir
Și tu ești vântul pentru mine.
Ia-mă cu tine în zbor!

daria alexia grigoraș, clasa a IX-a A

foto: Armand Anuşcă
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Magie
Mă uit la tine
Şi-mi pare
Că văd în ochii tăi
Marea, 
Stelele şi cerul,
Nuanţele iubirii. 

Mă uit la mine
Şi văd
mâini arse de dorinţă
ce visează
să le-ntâlnească pe-ale tale.

Mă uit la noi
Şi-mi vine
Să alerg, 
Să mă ascund,
Să rătăcesc în lume, 
Speriată fiind, de ce ar putea fi.

Mă uit la tine. 
În lupta cu sine
Ajung să recunosc faţă de mine
Că mereu mă voi întoarce
Dintr-o bătălie
Pentru altă bătălie
Tot la tine.

pentru tiMp
Am dansat împreună, până la sfarșitul
Dragostei noastre,
Până când tu, Timpule, ne-ai  luat iubirea
Și ai disparut
Tot în pași simetrici, ritmici 
Pe care nu-i înțelegeam.

Am rămas împreună și singuri;
Parc-așteptam să te întorci, să ne iubești
Pe amândoi
Ca să putem dansa ca la-nceput.
Dar tu nu vii, iar noi nu ne putem mișca.
Noi… am rămas cu muzica unei iubiri neîmplinite.

sabina cojocaru, clasa a IX-a Afoto: Iuliana Chiriac
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ţie
Ne priveam uneori atât de mult,
Încât ne opream și ne împrumutam ochii, 
Apoi tu erai eu și eu eram tu,
Între noi zburau cuvintele ca păsările noaptea, 
Printre noi ar fi avut loc
Alți oameni
Să respire. 
Te priveam uneori atât de mult,
și deveneai o ceață pe care trebuia să o străbat, 
îți dibuiam ochii prin fum și îți căutam mâinile pe pervazul ferestrei.
Mă priveai uneori atât de mult,
Încât, iubindu-te, reușeam să simt moartea. 

**

Bărbatul râdea în cimitir.
Sub firele de iarbă călcate în picioare,
Morții se luau de mână. 
Sub pietre funerare,
Oase se regăseau, se sărutau,
Ca și cum,
Nu s-au mai văzut demult. 
Le era dor, 
Le era teamă,
Se-ndrăgosteau de pietre și de cranii. 
Din rugina crucii dulce,
Năștea amarul un hohot surd,
Un zâmbet încovoiat,
Din ridul său,
Alt ochi creștea din altul,
Din palma sa,
Alți ochi prindeau să vadă.

şirag
Din ochii care plâng
Ea
și-a făcut mărgele.
Iar lacrimile mari,
și-albastre,
le-a atârnat de ațele
abjecte și fericite
ale unui suflet al ei.
și din sânge, de la poeți,
de la țiganul trist,
din râpe, din tăișuri,
lacrimile a tot ce iubea,
le-a spânzurat.

ioana tătărușanu, clasa a IX-a E
foto: Armand Anuşcă
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cântul
Tot ceea ce mişcă e-ntr-un cântec
de lungă durată.
Cu ritmuri lungi ce se îmbină
şi când toate-s împreună, 
se naşte-o nesfârşită armonie.
Sunete ce se nasc în rotire
formeaz-o vibraţie sublimă, 
ce se propagă, încet, peste tot, 
unde se-aude-armonia divină.

Nimic care sa nu răsune, 
într-un cântec. Totu-i perfect.
Căci, deşi nu-i armonie, 
este muzică în toate, 
şi răsună chiar şi Moartea, 
în a ei singurătate, 
ascuţind cu gheare netezi a ei coasă învechită.
Pe la colţuri, tremur numai
şi vibrează. Se rotesc
în limpezi şoapte, 
precum scrisul pe hârtie.
Este muzică în toate.
Toate vor muri degrabă, 
într-o grabă ordonată, 
armonie înstelată. 
Moartea n-are timp s-aştepte, 
Timpul moare-n aşteptare.
După el, lovite toate
de răsunetul lui mare, 
vor cădea…
perpetuu, 
ele nasc înc-o cântare, 
care-nchide-n sine şoapta celui care nu şopteşte
căci e mort. 
Încet, şi moartea a ei moarte şi-o prepară.
Este muzică în toate.
Moartea moare şi-a ei moarte, 
totuşi cântul nu-l termină

george stoica, clasa a XI-a D

gânDuri
Dacă marea ar fi mai învolburată ca dansul sprinten al norilor,
Dacă culorile ar fi mai vii ca un copil jucându-se pe câmpii
Dacă cerul ar fi mai misterios, mai ciudat si mai măreț ca universul,
Sufletul meu ar pluti fermecat prin lumea mirifică, agitată şi colorată,
creată de muzică și imaginație,
Toate gândurile s-ar lega într-o horă și s-ar agăța într-un copac,
Iar eu, cu sufletul meu de copil, fără griji și fără rațiune,
Aș alerga printre flori fredonând meldii de basm.

alexia helen hrițcu, clasa a VII-a C

foto: Ioana Vartolomei
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