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Responsabilitatea -  primul pas al învățării  

                                      Prof. Mirela Berza, director al Colegiului Național  “ Ferdinand I ” Bacău 

Mă bucur nespus de 

mult că, la colegiul 

nostru s-a reaprins 

flacăra dorinței de  

implicare, responsa-

bilizare și învățare 

prin participare. 

Felicit echipa de 

elevi și profesori care 

a reluat demersul 

publicării revistei 

școlii și îi doresc 

viață lungă,  

încununtă de succes! 

Mult timp am auzit 

că , nu avem elevi 

suficient de motivați 

și talentați pentru a 

repune revista școlii 

în drepturile ei firești. 

Sunt fericită deoarece 

am descoperit că, 

există și profesori și 

elevi suficient de 

motivați să treacă la 

treabă.Cea mai des 

întâlnită caracteristi-

că a oamenilor de 

succes este că au 

rezistat tentației de a 

fi reticenți și a opune 

rezistență. 

Mă bucură dorința de 

afirmare și dezvoltare 

pe care o descopăr în 

fiecare zi la cei din 

jurul meu. Chiar dacă 

această dorință este 

incă mocnită la mulți, 

doar o scânteie va fi 

suficientă pentru a 

produce în timp o 

vâlvătaie  uriașă. 

Autoperfecționarea 

este primul pas spre a

-ți îmbunătăți viața. 

Viața este mult mai 

dificilă pentru cei 

care încetează să se 

dezvolte în plan per-

sonal și să învețe 

ceva nou. 

Pentru toți cei impli-

cați este o nouă pro-

vocare, o nouă șansă 

de învățare, o nouă 

oportunitate de a face 

mici diferențe în via-

ța celor din jurul lor. 

În timp , micile dife-

rențe vor face o dife-

rență foarte mare. 

Cred că, relațiile din 

procesul de  învățare 

scrise de John Max-

well, pot fi promova-

te  prin revista școlii 

tuturor elevilor, pro-

fesorilor și părinți-

lor : 

Modestia- spiritul 

învățării 

Realitatea – funda-

mentul învățării 

Responsabilitatea – 

primul pas al învă-

țării 

Perfecționarea – 

esența învățării 

Speranța – motiva-

ția învățării 

Disponibilitatea de 

a învăța – calea care 

trebuie urmată 

Adversitățile- facto-

rii care declanșează 

învățarea 

Problemele- oportu-

nități de a învăța 

Experiențele neplă-

cute – perspectiva 

învățării 

Schimbarea – prețul 

învățării 

Maturitatea – va-

loarea învățării 
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Cursuri de  dezvoltare personală pentru profesorii și elevii de la Ferdinand 

Prof. Mirela Berza 

” Dezvoltarea personală este convingerea că meriți să-ți  

dedici efort, timp și energie . Îți oferă permisiunea de a 

investi în tine, astfel încât să îți dezvolți propriul potenți-

al.” Denis Whitley.  

 

Perfecționarea trebuie sa fie un demers intenționat. 

Ca urmare, un grup de profesori și elevi ai colegiului au 

intenția de a dovedi ca poți deveni cu fiecare clipă mai 

bun. În acest sens se parcurg teme specifice de training sub 

îndrumarea d-nei Simona David Crisbășanu. 

Simona David-Crisbăşanu este inovator în educație şi ex-
pert în comunicare. Este preşedinte executiv şi membru 
fondator al Asociației ROI. Simona a inițiat proiectul-pilot 
Zburd-Educație prin coaching, care a condus la îmbunătă-
țirea performanțelor la BAC a unor licee tehnologice prin 
lucrul în echipă profesori-elevi-părinți. Pentru a împărtăşi 
această experiență, a produs filmul documentar “Ba se 
poate!în  colaborare cu regizorul Tedy Necula”. De aseme-

nea, Simona coordonează dezvoltarea programului Adoptă 

un liceu. Recent, Simona a fost nominalizată de către pres-

tigioasa revistă Foreign Policy Romania printre cei 100 

de  români care prin puterea ideilor sau a exemplului miș-

că lucrurile în România. 

Mă bucur nespus de 

mult că, la colegiul 

nostru s-a reaprins 

flacăra dorinței de  

implicare, responsa-

bilizare și învățare 

prin participare. 

Felicit echipa de 

elevi și profesori care 

a reluat demersul 

publicării revistei 

școlii și îi doresc 

viață lungă,  

încununtă de succes! 

Mult timp am auzit 

că , nu avem elevi 

suficient de motivați 

și talentați pentru a 

repune revista școlii 

în drepturile ei firești. 

Sunt fericită deoarece 

am descoperit că, 

există și profesori și 

elevi suficient de 

motivați să treacă la 

treabă.Cea mai des 

întâlnită caracteristi-

că a oamenilor de 

succes este că au 

rezistat tentației de a 

fi reticenți și a opune 

rezistență. 

Mă bucură dorința de 

afirmare și dezvoltare 

pe care o descopăr în 

fiecare zi la cei din 

jurul meu. Chiar dacă 

această dorință este 

incă mocnită la mulți, 

doar o scânteie va fi 

suficientă pentru a 

produce în timp o 

vâlvătaie  uriașă. 

Autoperfecționarea 

este primul pas spre a

-ți îmbunătăți viața. 

Viața este mult mai 

dificilă pentru cei 

care încetează să se 

dezvolte în plan per-

sonal și să învețe 

ceva nou. 

Pentru toți cei impli-

cați este o nouă pro-

vocare, o nouă șansă 

de învățare, o nouă 

oportunitate de a face 

mici diferențe în via-

ța celor din jurul lor. 

În timp , micile dife-

rențe vor face o dife-

rență foarte mare. 

Cred că, relațiile din 

procesul de  învățare 

scrise de John Max-

well, pot fi promova-

te  prin revista școlii 

tuturor elevilor, pro-

fesorilor și părinți-

lor : 

Modestia- spiritul 

învățării 

Realitatea – funda-

mentul învățării 

Responsabilitatea – 

primul pas al învă-

țării 

Perfecționarea – 

esența învățării 

Speranța – motiva-

ția învățării 

Disponibilitatea de 

a învăța – calea care 

trebuie urmată 

Adversitățile- facto-

rii care declanșează 

învățarea 

Problemele- oportu-

nități de a învăța 

Experiențele neplă-

cute – perspectiva 

învățării 

Schimbarea – prețul 

învățării 

Maturitatea – va-

loarea învățării 
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http://www.aroi.ro/
http://www.zburd.ro/
http://youtu.be/Xi0tUnCt6Ug
http://youtu.be/Xi0tUnCt6Ug
http://www.adoptaunliceu.ro/
http://www.adoptaunliceu.ro/


Pagina 6                      C.N. ”FERDINAND I” BACĂU 

Malta – interculturalitate europeano-asiatică 
                                  prof. Mariana Coman (Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău) 

Malta, stat insular în Marea Meditera-
nă, cuprinde insulele: Malta, Gozo şi 
Comino şi este   situată pe axa Europa 
– Africa, la 90 de km de Insula Sicilia şi 
350 de km față de coasta libiană, fiind 
ținta multor puteri imperialiste, în 
drumul lor spre cele două continente.  

Malta a fost cucerită pe rând, de feni-
cieni (800 – 480 î.Hristos), în incursiu-
nea lor asupra Mării Mediterane, de 
cartaginezi (480 – 218  î.Hristos), de 
romani (218 î. Hristos – 870 d. Hris-
tos), când în nordul Mediteranei creş-
te puterea Imperiului Roman şi se 
declanşează războaiele punice, mo-
ment crucial al istorie, deoarece Mal-
ta prosperă şi se dezvoltă foarte mult, 
odată cu creştinarea poporului maltez 
în anul 60 d. Hristos, Sfântul Paul fiind 
preotul care i-a convertit la creşti-
nism. Acest mare imperiu face din 
oraşul Mdina o importantă capitală, 
economic şi militar. Astăzi religia cato-
lică cuprinde 93% din populația țării, 

menținându-se legătura cu populația 
latină catolică.  

        Între anii 870 – 1090 după Hris-
tos, amprenta arabilor s-a impus în 
Malta prin introducerea alfabetului, o 
formă a scrierii arabe păstrându-se şi 
astăzi, deoarece limba malteză actua-
lă are rădăcini arabe, iar forma sa 
scrisă a fost elaborată abia în secolul 
XX. Un aspect care a rămas peste ani, 
datorită supremației arabe din acele 
vremuri istorice, este arhitectura  
urbană a unor oraşe precum: Mdina şi 
Rabat, care păstrează arhitectura, 
trama stradală, grădinile-parc, piața 
de desfacere a produselor (de tip ba-
zar). Arabii au ridicat ziduri mari, chiar 
au împrejmuit un oraş cu ziduri înalte 
– Mdina, o veche capitală a Maltei, o 
cetate fortificată sau mai bine spus cel 
mai fortificat oraş al perioadei medie-
vale. Zidurile înalte construite din roca 
gălbuie (un calcar poros), ce domină 
fațada întregii țări, reflectă istoria 
malteză, unde oamenii şi marea au 
săpat în această rocă, înfrățindu-se. În 
Rabat, o suburbie a Mdinei, cea mai 
spectaculoasă luptă a maltezilor pen-
tru a supravețui marilor invazii este 
construirea catacombelor, adevărate 
labirinte subterane, ce se evidențiază 
prin culoare, camere ale nobililor, ale 
slugilor şi magazii de depozitare a 
alimentelor. Intrarea în adăposturi era 
bine organizată, după rang. Intrau 
nobilii cu familiile lor şi slugile, după 
care aveau acces ceilalți membrii ai 
societății. În timpul stăpânirii arabe 
religia creştină este eradicată, dar 
cucerită de normanzi (1090 – 1266), 
Malta este readusă pe calea creştină-
tății (creştinismul roman), iar ulterior 
spaniolii (1283 – 1530) încep o nouă 

eră în dezvoltarea economică a Mal-
tei: agricultura şi transporturile. Spa-
niolii încep o agricultură terasată, 
bazată pe irigații. Apa este o mare 
problemă în Malta, deoarece nu pre-
zintă râuri permanente de apă dulce, 
aceasta fiind adusă la suprafață din 
pânza subterană, prin foraje foarte 
adânci. 

     Anul 1530 reprezintă un an de răs-

cruce pentru Malta, deoarece între 

anii1530 – 1798 țara este guvernată 

de Ordinul Cavalerilor Ioaniți St. John. 

În acest an, 1530, împăratul Carol al V

-lea cedează insulele malteze Ordinu-

lui militar şi caritabil Sfântul Ioan de 

Ierusalim. Odată stabilit în Malta, or-

dinul a preluat denumirea de Ordinul 

Suveran al Cavalerilor de Malta. Le-

genda spune că Ordinul Cavalerilor 

Ioaniți a primit în dar Malta de la îm-

păratul Carol al V-lea, care şi-a expri-

mat dorința de a primi în schimb un 

şoim pe an. Cavalerii s-au revanşat 

față de monarh, oferindu-i o statuie a 

acestei păsări, făcută din aur masiv şi 

împodobită cu pietre prețioase. St. 

John este considerat binefăcătorul 

Maltei, deoarece dă oamenilor apă, 

hrană, construieşte majoritatea biseri-

cilor şi fortificațiilor (secolele XVI – 

XVII), capitala de astăzi,  
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La Valetta, considerată la acea vreme 
una din cele mai moderne urbe europe-
ne, „o perlă a arhitecturii fortificațiilor”, 
este azi înscrisă în Patrimoniul Mondial 
UNESCO (din anul 1980). Catedrala St. 
John este una din cele mai frumoase 
lăcaşe de cult ale Maltei, împodobită cu 
daruri de preț primite de la marii nobili 
ai secolelor XVI – XVII-lea, astfel că bise-
ricile sunt încărcate de picturi de o deo-
sebită valoare. Statutul ordinului cavale-
rilor ioaniți cerea fiecărui Mare Maestru  
ca, în decurs de cinci ani de la alegerea 
sa în funcție, să ofere în dar Catedralei 
Sf. Ioan un cadou de preț. Picturile din 
Malta reprezintă o adevărată avuție şi o 
mare atracție turistică. Nobilii europeni 
fugeau de războaiele care măcinau con-
tinentul, astfel că insulele malteze erau 
la acea vreme o gură de aer curat şi li-
niştit. Aceştia aduceau cu ei bunuri de 
preț, care ulterior, după moartea lor le 
donau bisericii catolice: picturi, bijuterii, 
cărți de valoare, însemne personale. 
Multe tablouri provin din această peri-
oadă a cavalerilor ioaniți şi întruchipea-
ză momente din viața nobililor: bucuria 
naşterii, iubirea, rugăciunea, speranța, 
dorința de căsătorie, pierderea copiilor, 
ghilotina, moartea, înmormântarea. Dar 
cel mai de preț dar îl constituie cele zece 
goblenuri, care sunt expuse azi în Sala 
Goblenurilor din Palatul Marelui Maes-
tru din La Valetta, unica colecție din lu-
me, produsă de un atelier parizian. 

         În co-catedrala St. Paul, o cameră 
este destinată elementelor de înmor-
mântare a nobililor maltezi cu rang de 
cavaleri, carul mortuar fiind marcat cu 
însemnele Cavalerilor de Malta. 

    

 

Foto personal: Elemente de înmormân-
tare                        Foto personal: Cate-
drala St. John. Capul de argint 

                        ale Cavalerilor de Malta                                                       
al Sfântului Părinte 

          Secolul al XVII-lea este dominat de 
arhitectura italiană, iar secolul al XVIII-
lea de strategia militară franceză. Franța 
pune stăpânire pe insulele malteze între 
anii 1798 – 1800, când Napoleon Bona-
parte, în drumul său spre Egipt se opreş-
te în Malta, văzând aici un punct strate-
gic pentru a controla navigația pe Medi-

terana. Refuzat de Cavalerii Ioaniți ordo-
nă un atac şi cucereşte Malta în anul 
1798, confiscând pozițiile cavalerilor. 
Francezii impun reforme, iar biserica 
este singura instituție care se opune şi 
astfel au loc rebeliuni. Dar, în anul 1800 
britanicii cuceresc Malta, învingându-i 
pe francezi şi fac din aceste insule un 
punct strategic şi militar pentru Regatul 
Unit al Marii Britanii, foarte important şi 

în al doilea război mondial, „The 

Grand Harbour” – portul „de acasă” a 
flotei britanice în Mediterana, fatidic în 
cele din urmă, deoarece Malta a avut 
foarte mult de suferit. Între anii 1800 – 
1964, britanicii înființează sistemul gu-
vernamental – Palatul Bukingham. Mult 
mai târziu, întreaga țara s-a dezvoltat 
prin muncă, credință şi speranță. La 21 
septembrie 1964 Malta obține indepen-
dența, iar la 13 decembrie 1974 este 
declarată de Commonwealth republică; 
în anul 1979 trupele britanice se retrag. 
În anii 1990 şi 2001 Papa Ioan Paul al II-
lea vizitează Malta; în anul 2004 este 
declarată membră a Uniunii Europene. 

      Istoria malteză are o mare importan-
ță. Nu putem vorbi de cultura, tradițiile 
şi obiceiurile unui popor, dacă nu-i cu-
noaştem istoria. Aceasta este lutul din 
care sunt plămădiți oamenii, ce se iden-
tifică prin cultură şi civilizație proprie, 
prin identitate națională. Forța oameni-
lor stă în credința care imprimă cultura 
tradițională moştenită, transmisă gene-
rațiilor viitoare. 
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       În lucrarea „Folklore of an Island. 
Maltese Threshold Customs” scrisă de 
Tarcisio Zarb este redată pe larg cultura 
tradițională malteză. În astrologie, Soa-
rele este un simbol masculin al autorită-
ții paterne, pe când Luna este un simbol 
feminin, al fertilității. Ea vegheză asupra 
menstruației (29 zile rotația Lunii în jurul 
Pământului şi a axei sale), asupra relații-
lor sexuale şi asupra naşterii.Un vechi 
proverb maltez spune: „Do not try get 
the moon, for the moon will get you”. 
Luna are o mare influență asupra unor 
oameni, iar dacă încerci să te uiți înde-
lung la Lună, nu vei lua de la ea decât 
durere: copii epileptici, femei rătăcite, 
Luna plină având o influență şi asupra 
lumii animale feminine, în special asupra 
bovinelor. 

       Se întâlnesc multe asemănări cu 
tradițiile şi folclorul românesc; fertilita-
tea a fost o preocupare primară a ome-
nirii, iar obiceiurile sau ritualurile femei-
lor însărcinate au o mare importanță. 
Astfel, femeile evită să privească obiec-
tele urâte, monstruoase, persoanele 
deformate, diverse animale, deoarece se 
tem de o naştere ce se aseamănă obiec-
telor sau ființelor privite, care prevăd 
răul sau nenorocirea. Ce se întâmplă 
când o femeie însărcinată priveşte pe 
cineva urât? Copilul poate fi o monstru-
ozitate. De altfel, toate naşterile cu pro-
bleme erau atribuite mamelor care nu 
au urmat sfaturile din bătrâni şi care, pe 
cât posibil, erau separate de familie. În 
biserici, imagini sacre sau statuete întru-
chipează femei însărcinate rugându-se 
ore în şir. Credința este foarte răspândi-
tă printre femeile din Malta. Orice feme-
ie care intră în biserică trebuie să poarte 
o fustă neagră şi o bluză albă, fără a 
avea asupra sa îmbrăcăminte sau obiec-
te colorate. Este un semn de prețuire al 
Domnului. 

        Foarte interesantă este relația: fe-
meia însărcinată – puterea feminină – 
simbol divin al Pământului Mamă. Un 
proverb maltez spune: „A woman with a 
child does not find a road big enough for 
her” . Ceea ce înseamnă că o femeie cu 

un copil nu va găsi un mare drum sufici-
ent pentru ea. Mama şi copilul sunt inte-
grați în comunitate după un ceremonial. 
Mama este iertată şi „curățată” de bise-
rică prin rugăciuni şi i se permite intra-
rea în biserică, iar prin ceremonialul 
botez, copilul este încredințat lui Dum-
nezeu. Foarte interesant este faptul, că 
în Malta nu există orfelinate. Chiar şi în 
ziua de astăzi, femeile necăsătorite, care 
dau naştere unui copil, nu au dreptul să 
crească acest copil, deoarece statul nu 
înregistrează copilul, printr-un certificat 
de naştere, decât la cuplurile căsătorite, 
biserica fiind cea care preia copilul, ma-
ma neavând nici un drept asupra acestu-
ia. Astfel, nu există copii ai străzii, orfeli-
nate, iar cuplurile care trăiesc necăsăto-
rite sunt rare, familiile fiind foarte aten-
te la rang şi situație.                                                                                            

      Foto personal: Casa de nobili Rocca 
Piccola                              

   

Foto personal: Cultul fertilităţii 

 Tradițională este şi bucătăria malteză, o 
bucătărie variată, unde kebab-ul arab se 
îmbină cu pastele, sosurile şi salatele 
mediteraneene. Dar, pentru turişti, 
mâncarea malteză este o mâncare medi-
teraneană. De exemplu, „Maltese Brief”, 
carne tocată învelită în foițe subțiri de 
aluat copt, cu sos de dovlecel şi orez 
brun, alături de o salată verde cu roşii, 
ardei, ceapă roşie sau „Brief on Cicken”, 
un platou mare ce conține 2 lipii libane-
ze umplute cu carne de pui la grătar, 
alături de varză albă şi roşii în sos de 
maioneză, o salată verde cu roşii şi ardei 
şi un bol cu fasole brună cu ceapă ames-
tecată cu un sos dulce (toate în acelaşi 
platou). Peştele este nelipsit din masa 
tradițională malteză, iar vinul de La Va-
letta este la mare căutare. Mierea este 
tradiție şi parte a economiei locale, 
remarcându-se încă din perioada Impe-
riului Roman, când se considera că nu-
mele de „Malta”, derivă din cuvântul 
„mel” care înseamnă miere. Mierea a 
fost şi este produsă pe scară largă în 
această țară. 
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         Închei această mică descriere 
a Maltei, amintind viața tipic medi-
teraneană, care se desfăşoară sub 
cerul liber unde se cântă în stradă, 
de regulă la mandolină, marile eve-
nimente se dispută în stradă: 
„festa”, victoriile electorale (96% 
din maltezi merg la vot), celebrarea  
sfinților patroni, cu statuete purta-
te pe străzi foarte frumos decorate 
şi depunerea de buchete de flori în 
biserici, pe care maltezii şi-au în-
scris numele. 

Bibliografie: 

Vincent Zammit – „Malta History&Tradition”, RMF Publishers&Surveys 
Ltd. Malta, 2007 

Tarcisio  Zarb – “Folklore of an Island. Maltese Threshold Customs”, 
Publishers Enterprises  

                             Group (PEG) Ltd Malta, 1998 

*** Malta &its History, DVD, Documentary&Cover Design, 2005 

***  Arborele lumii,  Enciclopedia Marshall Cavendish 

Website:  http://alovelyworld.com/index2.html, Link Malta 

http://alovelyworld.com/index2.html


Din volumul   ‘’ JURNAL  DE   ŞAMPANIE’’                                                                                  

prof.  Florentina Stanciu  
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Jurnal I 

în inima plină de verdeață, 

dis-de-primăvară, 

stăm de vorbă la o răspântie 

 mâncăm cireşe pe din două cu soare , 

aburul dimineții ridică fericiri 

 niciodată n-a fost mai linişte în noi. 

 

  Jurnal II 

câinii se plimbă liber, 

în privirea ta, 

nu mă lăsa în ploaie 

fulgeră peste mine gândul 

tău plin de iubire. 

Jurnal III 

primăvara, de-a lungul unui gând cireşe, 

îmi furi tristețea din ochi, 

în scuarul din inimă numai tu păşeşti 

mândru ca un tei. 

                                                                    

Jurnal IV 

a  ieşit soarele din tabloul cu flori, 

aşteptarea  a luat foc,  

încă o amiază împreună, 

pe scări câinii rod ciolane de nalbă. 

                                                                                   

Jurnal V 

sufletul în pelteaua de soare, 

spasm de culoare sub umbre, 

ne odihnim oasele în tabloul 

cu flori. 

                                                                                     

Jurnal VI 

mă fac ghem în tine,  

tristețe neterminată, 

cu degete fumate de un străin , 

sub picior mişcă umbre 

 desuuri violete din căldura unui 

cireş. 

Jurnal VII 

între noi se ridică iarba ca un praf, 

anii se adună mărunțiți de singurăta-

te, 

în seara din ce în ce mai adâncă o 

viață atârnă 

de coarda unui trandafir regal. 

Jurnal VIII 

atât de aproape  

 dragostea se petrece pe o frunză 

de ploaie, 

străinii împart singurătatea  în 

două, 

Jurnal IX 

ascultă vântul   cum trece prin noi, 

în fereastră  se coc hortensii, 

 pe partea stângă am o rană în care 

năvălesc mongolii  

 când nu te văd, 

îți locuiesc singurătatea , râsul şi 

plânsul. 
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Jurnal X 

o ții în brațe sub o pojghiță de aur 

fericirea trece ca un şuier prin încheieturi , 

îi porți la gât gândurile  

 ca pe nişte podoabe curioase, 

 fără ea lumina pierde din culoare,  

fără ea brațele piersicului rămân goale. 

                                                                                        

Jurnal XI 

sunt o nervură din palma ta 

un delincvent printre cuvinte 

 şi trupul meu e o cârciumă în care îți pierzi 

nopțile, grădina, casa, 

pariezi contra tuturor tabloul sculptat în 

coapsa mea 

şi coasta din care beau însetații, 

    Jurnal XII 

priveşte, am fața boțită, 

 o noapte am sârguit la capetele vieții tale, 

 o iau la fugă printre gânduri 

eşti în acelaşi loc 

 la intersecția genunchilor mei cu melancolia, 

 şi mă duc ca piatra în adâncul ochilor tăi 

în ziua întâi a  lunii a noua. 

                                                                                       

Jurnal XIII 

soarele rugineşte încet 

ne rupem iarba  de la gură 

 pentru un sărut, 

o primăvară ca asta n-am mai trăit  de când lumea, 

bem apă şi iar ne iubim mărturisind 

tinerețea şi dragostea la foc continuu. 

Jurnal XIV 

până nu se răceşte tufa de muşcate 

hai să ne iubim, 

ne ia la fugă mărul din curte, 

hai să ne iubim până la soare, până la prun, 

mâna ta de argint tandru îmi face umbră. 
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O lume de nefericiti vorbind despre iubire .. 

                   Baraboi Ioana 

Profesor  coordonator Florentina Stanciu  

                Stăteam la malul mării şi părea fericit. Observam  

cum  valurile vin şi pleacă. Şi dacă malul poate fi fericit, 

atunci pot fi şi eu ca el. Să te aştept de fiecare dată când 

pleci şi să mă bucur de fiecare dată când te întorci. Dar, cel 

absent se îndepărtează cu fiecare zi ce trece, nu-i aşa, in-

imă ? 

                         -Aşteaptă-mă! şi-am aşteptat. Părul mi s-a 

făcut vânt şi a pornit să caute sufletul pierdut, ochii au 

căpătat culoarea văzduhului şi soarele a uitat să-mi mai 

zvânte obrajii. 

                         -Aşteaptă-mă! şi-am aşteptat. Algele  mi s-

au încolăcit de glezne şi marea a crescut în jurul meu, 

sărată şi întunecată, o mare tristă, la fel ca mine.. 

                         -Aşteaptă-mă! şi-am aşteptat. Sufletul mi s-

a făcut pasăre călătoare şi a plecat lăsând un gol să aştepte. 

                        -Asteapta-mă! 

                       -Te-am aşteptat... 

             Gândurile îndrăgostiţilor vorbesc cu alt glas când 

tac buzele. Am tăcut şi l-am privit, i-am vorbit cum am 

ştiut eu mai bine, fără cuvinte. Dacă ştia să asculte, înţele-

gea. Tânjeam să-mi împletesc mâna cu a lui. Ştiam că nu se 

va întâmpla, dar imaginaţia  mă împiedică să mă comport 

normal. Ştiam că, dacă l-aş fi atins, tot controlul mi  s-ar  fi 

spulberat. De asta raţiunea e ultima la care apelează dragos-

tea. Fiecare om care trece prin viața ta, îți lasă, cu intenție 

sau fără să știe, un strop din sufletul său. În același timp, un 

strop din sufletul tău pleacă cu el. Probabil de-asta ne 

simțim uneori străini de noi înșine, sau prea plini. Sufletul 

nostru este un amalgam de alte suflete. Dragostea este sin-

gura pasiune care se plăteşte cu o monedă fabricată de ea 

însăşi. Dragostea e ca două flăcări ce se îmbină şi se prefac 

într-una. De aici şi sintagma ‘’ Inima sedusă, corp robit.’’ 

Dar în dragoste .. orice suferinţa e uşoară, căci dragostea e 

arhitectul universului. Dragostea e tot. E tot, nu-i aşa?  

            Eram într-o stare de calm, aproape ca aceea dată de 

un narcotic. Parcă nu mai aveam nervi, parcă erau tocite 

capetele sensibilităţii mele. Parcă nu mai funcţiona un anu-

me mecanism, care făcea legătura între mine şi lumea de 

afară. Nu mai aveam cu lumea exterioară niciun contact, iar 

cea dinăuntrul meu, nu ştiu, doarmea, sau poate că murise. 

Era o stare în care mă aflam, cred, pentru prima oară, o 

amorţire aproape de moarte, pe care mi-o doream deseori- 

din necunoaştere, mai mult ca orice. O aveam acum, şi nu 

mi-era agreabilă, fiindcă nimic, acum, nu putea să-mi fie 

plăcut sau neplăcut. I-am privit ochii. Erau mari, ca cei de 

pisică, şi mai frumoşi ca oricând. Mi-am amintit câte ore 

îmi petrecusem privind drept în ei, pe vremea când eram 

dispusă să risc totul pentru el. Şi riscasem. Şi pierdusem 

totul. Dar, chiar şi aşa, ochii aceia îmi aminteau de cum e 

să fii tânăr şi să crezi că dragostea învinge totul. ..Te-ai 

schimbat, i-am spus, după ce m-am uitat mai atent la el. 

-Când? 

-N-am idee. Dar am ştiut că nu te mai iubesc când 

nu am mai putut să scriu despre tine. 

-Tăcere... Spune-mi că mă iubeşti dar spune-mi în 

tăcere. Mi-e dor de un "te iubesc" mut. Spune

-mi cu buzele înţepenite într-un sărut ce nu se 

va sfârşi curând. Spune-mi cu braţele 

înlănţuite într-o îmbrăţişare caldă.Spune-mi 

cu priviri pierdute. Spune-mi doar stând lângă 

mine cu mâna uitată într-a mea. Spune-mi 

oricum, dar fără cuvinte. 

-Nu pot, i-am marturisit sincer. 

-Nu poţi? Se uită la mine ca la o a opta minune. 

Puteam citi ura ce i se instalase pe faţă  şi 

dispreţul din vorbele pe care le rostea. Cum să 

nu poţi? A tunat ca o alarmă obosită-n toiul 

nopţii.  

-Pentru că inimii nu i se poate porunci , iar trei în 

iubire sunt prea mulţi, i-am spus fără să vreau. 

Nu trebuia să ştie că aflasem, şi de asemenea 

nu trebuia să ştie că-mi pasă.  

-Poftim? 

Nimic, i-am zis şi mi-am întors privirea. 
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-Spune-mi! mi-a ordonat tonul său. 

-Erai cu cineva de mână şi zâmbeai. Mai frumos 

ca niciodată. M-am uitat la persoana de lângă 

tine.. şi ea zâmbea. Avea un zâmbet sincer şi 

frumos. Eraţi aşa drăguţi, iar tu? Ei bine.. tu 

chiar păreai fericit. Ţi se citea în ochi şi era 

ciudat pentru că te uitai la ea aşa cum mă 

uitam eu la tine. Doar că tu zâmbeai. Eu nu 

puteam să zâmbesc.  

-Oh, haide, nu fi patetică! O ştii prea bine, toţi ne 

întoarcem la prima iubire. 

-Ah, aşa cum ai făcut şi tu? Ce scuză ai? 

-Nu am. 

- Și-atunci? De ce mai eşti aici? 

-Tu chiar m-ai uitat? 

-Nu mi-ai răspuns la întrebare. 

-Nici tu.  

-Nu. Și nici nu te voi uita.. 

- Dar a trecut mult timp. Știi, se spune că timpul 

vindecă rănile. 

-Da, timpul vindecă rănile, dar oricât timp ar trece 

nu uiți persoanele cu adevărat speciale 

 -Ai mai da o șansă iubirii noastre? 

- Asta n-aș mai face-o. Cum ai spus și tu….a tre-

cut mult timp. 

- Ai spus că nu m-ai uitat... 

- Nu am mințit. Dar asta nu înseamnă că te mai 

iubesc. 

-De ce?  

-Nu ştiu. Sau poate că da.. ideea e ca într-o zi, ştiu 

când, o să te trezeşti cu un gust cunoscut pe 

buze, dar nu îţi vei aminti al cui e şi îmi vei 

respira mirosul fără să ştii că al meu e. Mâna 

ta adormită va întâlni printre aşternuturi 

forme străine pe care degetele nu le cunosc, 

care nu se potrivesc, care nu se împletesc cu 

pielea ta, cu răsuflarea, aşa cum patul tău 

poarta forma coapselor mele, şi, firesc, cum 

cămaşa ta era făcută pentru mine. Şi o 

pereche de buze te va săruta, dar nu pe colţul 

gurii şi nici după ureche, pentru că ele nu ştiu 

cum îţi place ţie. Îţi vei fi ras barba de mult, 

iar pe noi ne va mai legă un singur lucru : 

uitarea. De la un capăt al lumii la altul. Doar 

cămaşa îţi va aminti că ai iubit, dar nu vei ştii 

pe cine. 

-Adio, mi-a zis într-un final. Şi a intrat înapoi în 

Marea Tristeţii, cea din sufletul meu, şi s-a 

innecat pentru a mia oară, tot acolo.  

               Se spune despre dragoste  că e ca ceaţa..nu-i 

înălţime pe care să n-o acopere.. Dar despre bărbaţi? 

Despre ei ce se spune? Eu ştiu.. sau am aflat de curând: 

răspunsul stă la alegerea voastră, pentru că în final, există 

doar trei lucruri pe care le poţi face pentru un bărbat : poţi 

să-l iubeşti, poţi să suferi pentru el, sau poţi să-l transformi 

în literatură.  

                                                                                                     

Baraboi Ioana,  

                                                                                                       

Cls. a X-a A, Filologie  

                                                                                                        

Colegiul National. ,,Ferdinand I’’ Bacau 
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Primăvara aceasta a venit cu o 

nouă provocare pentru elevii pasionați 

de informatică – concursul IT Elie, de la 

Colegiul ”Dragoș Vodă” din Câmpu-

lung Moldovenesc, județul Suceava. M-

am înscris la secțiunea Pagini Web, 

formând o echipă cu Alex Dochițoiu, 

colegul meu, sub coordonarea doamnei 

profesoare Liliana Ursache. Pregătirile 

pentru concurs au demarat acum o lună, 

când am început să ne documentam și 

să lucram la site. Pe parcursul acestor 

saptămâni am învățat lucruri noi, cum ar 

fi folosirea bazelor de date și a limbaju-

lui PHP pentru server. 

Munca a avut ca finalitate un 

site web intitluat „Apa – esența vieții”, 

care va fi situl concursului omonim de 

chimie, ce va avea loc la colegiul Națio-

nal ”Ferdinand I” în ziua de 29 martie 

2014. 

 Emoțiile au fost foarte mari și 

pe tot parcursul drumului ne gândeam 

cum vor decurge lucrurile. Ajunși acolo 

am participat la deschiderea festivă a 

evenimentului, în amfiteatrul colegiului. 

Am fost aleși să prezentăm ultimii, ceea 

ce, din punctul meu de vedere s-a dove-

dit un avantaj, pentru că am reușit să 

vizualizăm proiectele adversarilor și să 

ne mai îmbunătățim discursul. În timpul 

prezentării totul a decurs bine, fără im-

pedimente, emoțiile dovedindu-se a fi 

constructive. Pentru munca noastră am 

obținut mențiune. Nu este mult, dar 

fiind prima dată când am lucrat cu baze 

de date și neavând decât câteva săptă-

mâni la dispoziție, considerăm că efor-

turile noastre au fost răsplătite corect. 

La Câmpulung am mers cu 

încă doi colegi mai mici, de la clasa a 

VII-a B, care au participat la secțiunea 

Prezentări PowerPoint. Edy Nechitoaia 

a obținut premiul doi pentru o lucrare 

despre Android, iar Ștefan Custură 

mențiune pentru o prezentare despre 

Leonardo da Vinci. 

  Creativitatea, energia și buna 

dispoziție ne-a ajutat să căpătăm o expe-

riență de neuitat, am interacționat cu 

alte persoane, am reușit să ne perfecțio-

năm modul în care lucrăm în echipă, am 

dat dovada de o bună organizare atat în 

idei cât și în modul în care am prezen-

tat. Am învățat că trebuie să avem mai 

multă încredere în noi și în ceea ce fa-

cem. Fiecare concurs este o provocare 

pe care o acceptăm în scopul de a învăța 

lucruri noi, de a învăța din  experianța 

altora și din noile domenii pe care le 

abordăm. 

O nouă provocare - „IT - Elite”  

Turcu Nicuşor, clasa a XI-a D 

Prof. coordonator Liliana Ursache 



Pregăteşte-te să studiezi în străinătate!  
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Prof. Adriana Ionescu-Ambrosie, colaborator 

EDMUNDO în Colegiul Naţional „Ferdinand I” 

 Dacă vrei să te asiguri că ai cele mai potrivite con-

diţii pentru a ajunge cu succes să studiezi în străinătate, tre-

buie să începi să te pregăteşti pentru asta din timp. 

 Primul pas ar trebui să fie alegerea universităţilor şi 

programelor de studiu la care vrei să aplici. Porneşte iniţial 

de la domeniile tale generale de interes şi de la ţările în care 

ţi-ai dori să studiezi. Dacă nu eşti sigur ce opţiuni ai la dis-

poziţie, serviciul de consiliere gratuită EDMUNDO poate fi 

un punct de pornire. Pe site-ul EDMUNDO poţi obţine în 

doar câteva minute o listă personalizată cu programe, por-

nind de la ţările şi domeniile care te interesează. Acesta poa-

te fi un moment bun pentru a analiza variantele disponibile 

şi din perspectiva costurilor pe care le implică studiul în 

străinătate. Ţi-ar putea fi de ajutor în acest punct şi experien-

ţele celor care studiază deja în străinătate: EDMUNDO îţi 

oferă, pe space.edmundo.ro, o platformă în care să interacţi-

onezi cu actuali studenţi internaţionali. 

 Atunci când ai luat o decizie asupra destinaţiilor de 

studiu care te interesează, poţi trece la a-ţi construi aplicaţia. 

E important să începi să lucrezi la dosarul tău din timp: va fi 

nevoie să obţii documente precum foaia ta matricolă sau 

scrisori de recomandare de la profesori; va trebui să dai un 

test de cunoaştere a limbii engleze, dacă nu ai deja o diplo-

mă care să ateste acest lucru; şi va trebui să lucrezi la eseul 

tău personal, prin care vei convinge universitatea care te 

interesează că eşti un student potrivit pentru ea. Un consilier 

EDMUNDO te poate ajuta în mod gratuit să-ţi pregăteşti 

aplicaţia, fie că este vorba de a te asigura că dosarul tău este 

complet sau de a avea siguranţa că eseul tău personal va fi 

cu adevărat convingător. 

 Fii atent şi la termenele-limită: în Marea Britanie 

poţi aplica pentru programe de licență până în 15 ianuarie; în 

Danemarca până în 15 martie; în Olanda până în luna iunie. 

Chiar şi acolo unde termenele nu sunt la fel de restrictive, e 

bine să te grăbeşti să-ţi trimiţi dosarul, pentru a fi sigur că 

programul care te interesează mai are locuri disponibile. 

Dacă acum ești clasa a XII a atunci vom căuta pentru tine, în 

țările menționate anterior, programele care și acum au mai 

rămas deschise pentru aplicații.  

 Iar, după ce dosarul tău va fi acceptat, va trebui să 

începi să te pregăteşti pentru anii tăi de studenţie în străină-

tate. Va fi momentul pentru a începe să-ţi cauţi cazare şi a-ţi 

planifica mutarea în străinătate. Din nou, experienţele celor 

care studiază deja în străinătate ţi-ar putea fi de folos – iar 

EDMUNDO îţi va oferi şi sansa de a-i cunoaşte pe viitorii 

tăi colegi români de la universitatea pe care ai ales-o. 

Dacă vrei să vorbim despre opțiunile tale de studiu 

în străinătate poți contacta profesorul tău colabo-

rator din liceu sau ne poți scrie la adresa 

costi.alupoaie@educativa.ro sau poți suna la nu-

mărul 0758.818.150.  

mailto:costi.alupoaie@educativa.ro
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1. Caragiale considera 

teatrul ca fiind apropiat de arhitectură 

şi nu de literatură, prin faptul că dra-

maturgul este un constructor, nu un 

scriitor în adevăratul sens al cuvântu-

lui. Cum priviţi dumneavoastră relaţia 

teatru-literatură şi care este specificul 

dramaturgiei în raport cu poezia şi pro-

za, ştiut fiind faptul că aţi încercat toate 

aceste genuri? 

Teatrul este construcţie, fără îndoia-

lă. Cînd scriu mă gîndesc la curba drama-

tică a piesei, la înlănţuirea scenelor, la 

efectul de surpriză pe care trebuie să-l 

aducă fiecare scenă nouă, ca şi la ideea de 

acumulare interesantă. Dar teatrul este şi 

literatură, ţine de genul dramatic. Eu, cînd 

m-am îndrăgostit de teatru nu a fost din 

cauza spectacolelor pe care le văzusem, ci 

pentru că acest gen literar, teatrul, îmi 

convenea foarte bine, puteam în interiorul 

acestui gen să amestec dialogul cu poezia, 

naraţiunea savantă cu oralitatea. Mie îmi 

mai place şi scriitura fragmentară, ideea 

de crochiu, elipsele literare. Or, toate 

acestea sunt extrem de bine acceptate de 

scriitura dramatică, la fel ca şi un anumit 

spirit ludic. În teatru poţi să te joci uneori 

scriind. Şi romanul este construcţie, dar 

altfel. Personal nu sunt un teoretician şi 

nici nu-mi place să teoretizez pe marginea 

achiziţiilor mele în materie de tehnici sau 

maturitate stilistică. De fapt, simt cînd e 

bine şi cînd nu e bine, asta e tot. Am o 

busolă interioară care îmi spune aici e 

prea lung, aici e redundant, aici ar mai 

trebui dezvoltat, acest personaj secundar 

merită mai multă atenţie, aici trebuie să 

utilizezei arta contrapunctului (ca în mu-

zică) pentru a surprinde, pentru a-l face 

pe cititor să tresară. Teoria nu ajută la 

nimic dacă nu ai această busolă.  

2. Se ştie că postmodernitatea este un 

fenomen care a stârnit reacţii contra-

dictorii, divergenţele opiniilor critice 

nelăsând posibilitatea receptorului de a

-şi construi o viziune unitară asupra 

acestuia. Bogdan Creţu, spre exemplu, 

vă consideră „un optzecist atipic” şi nu 

un postmodern… V-aş ruga să-mi spu-

neţi în ce măsură formula vi se potri-

veşte sau, dacă este cazul, să vă (auto)

definiţi altfel. 

A te defini în seamnă a te închide 

între nişte frontiere. Or, dintotdeauna, eu 

încerc să scap de definiţii şi de frontiere, 

de etichete şi de clasificări. Cu cât trece 

timpul îmi dau seama că sunt un scriitor 

care caută să capteze o emoţie umană în 

textele sale. Asta e tot.  

3. Aţi relatat, într-un interviu cu Doru 

Matei, un episod în care Nichita Stănes-

cu vă îndemna să scrieţi teatru, 

considerându-l singura posibilitate de 

manifestare a unei viziuni inovatoare. 

Ce părere aveţi despre posibilităţile 

dramaturgului contemporan în acest 

sens şi cum anticipaţi evoluţia teatru-

lui? 

Se scrie foarte mult astăzi şi este 

foarte bine. Teatrul „rezistă” de multă 

vreme în istoria omenirii şi mai are zile 

lungi în faţa sa, chiar dacă există mode, 

curente, tendinţe sau contra-mode, contra-

curente, contra-tendinţe. Încă o dată, eu 

fac o distincţie între teatru, care implică şi 

etajul spectacolului, şi scriitura dramatică, 

genul literar ca atare. In ce mă priveşte eu 

scriu un teatru destinat şi să fie citit nu 

numai montat. De altfel nici n-aş scrie 

dacă n-aş şti că piesele mele rămîn şi ca 

nişte texte literare autonome care pot pro-

voca emoţie şi bucurie şi la lectură, nu 

numai în momentul montării lor.  

Interviu cu Matei Vişniec 

prof. Elena-Roxana Popa 
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De altfel mi s-a întîmplat să mi se spună 

„piesa dumneavoastră este minunată dar 

a fost montată prost”. Iată genul de reac-

ţie care îmi confirmă că sriitura dramati-

că nu este legată cu lanţul de scriitura 

scenică, există o bucurie a cititorului 

care citeşte o piesă şi îşi construieşte 

singur spectacolul, în mintea sa, dacă 

vrea şi cosnideră că e necesar.  

4. Referindu-vă la dubla apartenenţă 

culturală, aţi afirmat că sunteţi „omul 

care îşi are rădăcinile în România şi 

aripile în Franţa”. Vă rog să-mi spu-

neţi în ce măsură biografia (realitatea 

comunistă, condiţia de autoexilat) v-a 

influenţat şi până în ce punct se reflec-

tă ea în piesele dumneavoastră? 

Perioada petrecută în România m

-a influienţat enorm şi mi-a dat apetitul 

pentru reflecţia socială şi piesele istorice. 

Am scris de altfel multe piese în care 

abordez tema manipulării individului de 

către putere, tema spălării pe creier, a 

schimbării rolurilor între victimă şi că-

lău, etc. Chiar şi acum, după 20 de ani de 

la căderea comunismului, scriu uneori 

texte care au legătură cu acea perioadă 

pentru că întreaga umanitate este încă 

sub influienţa acelei perioade. Unda de 

şoc a căderii comunismului nu s-a stins, 

după cum reflecţia în jurul ideii de uto-

pie rămîne vie şi interesantă.  

 

5. Critica literară nu s-a arătat încă de 

la început întru totul favorabilă dra-

maturgiei lui Matei VIşniec. Al. Ştefă-

nescu afirma undeva că teatrul scris 

de dumneavoastră este „mai mult lite-

ratură decât teatru. În principiu, orice 

spectacol cu o piesă de-a sa dezamă-

geşte”, pentru ca ulterior să-şi revizu-

iască (nu ştiu dacă lovinescian) opinii-

le, susţinând că teatrul dumneavoastră 

„a devenit acum un mesaj de care nu 

se mai poate face abstracţie, un mereu 

posibil eveniment artistic”. Putem, 

extrapolând, vorbi despre o 

„amorţeală” a criticii româneşti, de-

spre incapacitatea ei de a fi receptivă 

la nou, la experiment? 

Personal cred că în România 

există încă o vitalitate a criticii literare şi 

teatrale, în buna tradiţie din anii comu-

nismului cînd critica avea zonele ei du-

ble, cu două înţelesuri şi era extrem de 

necesară în peisajul cultural. In materie 

de receptivitate a experimentelor, cred că 

trăim într-o epocă în care omul nu se mai 

miră de nimic. In Franţa, de exemplu, 

avangarda a devenit normă, experimen-

tul a devenit dogmă... Mă bucur să văd 

în România însă un fenomen, cel al Fes-

tivalului de la Sibiu care de ani de zile şi

-a pregătit un public capabil astăzi să 

vadă şi să vibreze în faţa unei mari diver-

sităţi de propuneri artistice. Ori, acest tip 

de muncă, de formare a publicului, nu a 

fost făcută în primul rînd de critică, ea 

este un rezultat al unei practici teatrale şi 

al continuităţii artistice...   

6. Am observat că una dintre proble-

mele constant abordate în teatrul 

dumneavoastră este moartea. Ce este 

moartea? 

Moartea este ceva împotriva căruia 

lupt scriind. 

 

Vă mulţumesc. 
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Obsesia 
W.R. 

Ce este dragostea? Un savant o inter-

pretează ca o simplă sinapsa multiplă, 

creşterea presiunii sângelui cauzată de 

doză sporită de adrenalină. Un filozof o 

interpretează ca o atracţie nefirească 

pentru o persoană de sex opus, care mai 

târziu devine o obsesie, o fascinaţie ab-

surdă asupra celor mai mici detalii, ges-

turi. Între dragoste şi obsesie este o linie 

foarte subţire, odată trecută această linie 

se poate resimţi o animalizare pe plan 

social, intervenind lupta pentru domina-

rea părţii opuse. 

 

                                                 

         ____________________ 

 

 

Lumina intră cu brutalitate în mica 

încăpere, dezvăluind fiecare colţ. Un nor 

de praf plutea prin aerul închis. Pe 

măsuţa situată la marginea patului vechi, 

cu arcurile ieşite din saltea, era aruncată 

o scrumiera plină de mucuri de ţigară din 

serile trecute. La uşa cojită şi crăpată de 

vreme, zăceau alene câteva sticle de bău-

tură goale. Ceasul deşteptător începu să 

sune, dar clinchetul metalic nu dură mult 

timp, din cauza loviturii puternice de 

perete ce-o suferi. Henrick se ridică în 

capul oaselor şi încercă a desluşi unde se 

afla. Se linişti în momentul în care în 

încercarea de-a pipăi peretele se trezi cu 

unul din manualele de filozofie în cap. 

Lovitură îl aduse-n realitate, din univer-

sul imaginar indus de alcool. Se uită la 

ceasul de la mână, constatând că acesta 

era pus invers. Încercă să-şi aducă aminte 

unde fusese şi ce făcuse astă noapte, dar 

putu se extragă doar câteva fragmente 

din pânza memoriei. Îşi putea permite să 

lipsească de la primul curs, nefiind prea 

îngrijorat de consecinţele ce vor urma. 

Îşi târî picioarele până în îngustul hol, cu 

pereţii îngălbeniţi, în unele colţuri cu o 

uşoară tentă spre gri din cauza fumului 

de ţigară. Pe peretele din dreapta era ani-

mat un tablou ilustra o pajişte, care odată 

fusese verde. În capăt oglinda , o imitaţie 

a stilului Baroc, dezvăluia prostul gust în 

materie de artă. Se privi ca pe un ne-

cunoscut, nerecunoscându-şi propriul 

chip, cuprins de o fascinaţie ciudată. 

Barba era încâlcită iar părul gras şi lung 

prins într-o coadă ce-i cădea pe spatele 

drept. Ochii de un albastru închis, înca-

drau perfect nasul mare şi lat sub care era 

umbra unei mustăţi scurte ce-i dezvăluia 

cicatricea de pe buza superioară. Se stud-

ie pentru un timp, după care se hotărâ să 

se pregătească pentru al doilea curs. Îşi 

luă unul din cele mai bune costume, 

vechea servietă a tatălui său şi porni spre 

universitate. 
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Rădoi Diandra,  

                                                         clasa a IX-a F 
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Acum, când frigul obrajii înțețește 

Și afară nu-i  nimeni pe alee 

Cerșesc cu dezmierdare 

O clipă doar să mi te-arate-n cale. 

 

Căci fără tine viata mi-i pustie 

Ca un țărm de mare 

Și m-aș preface-n fel si chip 

Numai să-ți simt o sărutare. 

 

De-aș  fi copac spre tine m-aș înălța 

O pasăre…spre tine aș zbura 

Un pește …spre tine aș înota 

De-aș  fi floare de dragul tau m-aș frânge 

Păcat…de dragul tău virtute 

Copil…de dragul tău aș crește. 

 

De-aș fi un strop de tine m-aș prelinge 

Oglindă…de dragul tău m-aș sparge 

O coardă…de dragul tău m-aș rupe. 

De-aș fi albină, de dragul tău n-aș înțepa 

Un greier…de dragul tău aș tace 

O piatră…de dragul tău aș prinde glas. 

 

De-aș fi un fulg in palma ta m-aș așeza 

O lumină și cu tine aș înnopta 

Un înger și nemurirea mea ți-aș da.  

Insă eu în astă viața nu-s decât un om 

Ce de dragul tău răsuflarea mea ți-aș da-o ție 

Iar până-n veci poezii ți-aș scrie. 

Iar azi scriindu-ți, te simt…te simt cât mai aproape ! 

De-as fi…  

Absolventă, Elena Ambruș  



"Mă desfac din coaja zilei, mă îmbrac cu haina nouă.  

Ochii mă dor si zâmbetul nu-i.  

Acești ochi verzi, albaștri, căprui, oare ai cui?  

 Și totuși mi-aș dori să vă împart și vouă din acea ro-

uă... 

 Câte ceva din puținul meu:  

Din suspin, ție verzuie ofilită petală,  

O lacrimă pe obraz am să las să îți cadă  

Să-ți aducă aminte mereu,  

De aceea care am fost eu,  

Iar de pe tâmple să șterg 

 Cântecul și ceea ce a fost vers. 

 Iar ție, albastrule cer îndepărtat,  

Nu am cum să-ți împart 

 Lacrima ce si ei eu i-am dat. 

 Pană la tine nu are cum să ajungă!  

Și nu vreau să tulbur acest senin  

Cu parfumul a ceea ce a fost pelin.  

Deci și această secundă să fugă!  

Istovite, pleoapele-mi se pleacă  

Și vă strivesc pe voi  

Ochii aceștia căprui, albaștri, verzi..și cine suntem noi? 

 Priviri care se fură și-apoi pleacă .”  

Mă desfac din coaja zilei 
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Absolventă, Alexandra Broscoi  
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Munți Carpați îmi crești în piept  

Românie cu ochi drept.  

Dunărea îmi curge-n vine  

Doar când mă gândesc la tine.   

 

În genunchi ca o sihastră  

Pică-o Lacrimă albastră  

Întărind ca un toiag  

O Treime,  într-un steag.   

 

Suspin galben de canar  

Scânteiază un amnar  

Încingându-l la mijloc  

O icoana ca de foc.   

 

Un pământ sfințit cu sânge  

Ce de veacuri îl tot strânge  

Încropește doar în Dor  

Blagoslovit Tricolor.    

Și-am să spun ce pot să fac  

Fiindcă am strămoș pe Dac:   

Mintea voi putea să o-nfloresc cu  

Muguri din tulpina Eminescu.  

Către cer pot fi deschise uși  

Doar cu o coloană de a lui Brâncuși  

Imperii de răutate pot fi aruncate-n van  

Doar cu-n strop din vitejia Sfântului 

Voivod Ștefan.  

Și a Duhului întreagă pot să îmi primesc 

arvuna  

Doar să calc pe urmele Sfântului Andrei 

Șaguna.  

Pot să îmi zidesc Cetate cu zid și turn 

de bizantin  

Învățând jertfelnicia lui Brâncoveanu 

Constantin.  

Temelii de diamant pot s-așez în lumea 

toată  

De pot să mă pun alături, eu, cu Horea 

pe-a lui roată. 

 Iar de-l voi avea ca dascăl pe românul 

Țuțea Petre  

Voi vedea eu Adevărul, zdrobind rocă, 

stânci, sau pietre.  

Să mai spun cum cu condeiul lui Du-

mitru Stăniloae  

Biblioteci le pot reduce până la o simplă 

foaie?  

Sau că lumânare-arzândă pot să-mi fac 

filantropia  

Cu o inimă-regină ca cea a Doamnei 

Maria?  

Așadar, cu cuget bun, Propovăduiesc și 

spun:  

Sunt, am fost și-am să rămân Mândru 

fiindcă sunt român! 

Chemarea lăuntrică a României  

01.12.2012, Sf. Filaret Milostivul  

Absolvent, Aurelian  Nicolae Iftimiu 



M-am săturat de lunga cuvântare,  

De ură şi de dezbinare,  

De sângele cel rău ce-mi curge-n vine,  

Dar şi mai mult, m-am săturat de mine. 

   

M-am săturat ca zi de zi să fiu iar dezertor,  

Şi-n loc de „fiul înfiat” să fiu risipitor.  

M-am săturat şi de un singur pas în spate  

Şi când credinţa mea îmi spune-ncet că nu mai poate.   

 

M-am săturat ca-n lupte să las armele jos,  

Şi sufletu-mi să fie mereu neputincios.  

M-am săturat să fiu un simplu spectator,  

Fără a mai privi spre Cer cu mare dor.   

 

M-am săturat de vântul cel prea rece,  

Care prin mădulare se petrece  

Şi care inima-mi îngheaţă  

Lăsându-mi duhul fără viaţă.  

 

 În bucuriile lumeşti aş vrea să sufăr,  

Iar pe necaz cu drag să-l prăznuiesc,  

Iar alb ca să devin precum un nufăr  

Pe cel viclean va trebui să-l biruiesc.  

  

Aşa că stai la pândă ca un leu,  

Tu, ticăloase suflete al meu,  

Ca-n ziua-n care diavolul îţi vine  

Să nu mai spui „M-am săturat de mine!”  

 

M-am săturat...de mine  
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Absolvent, Aurelian Nicolae Iftimiu 



În România, aproximativ 85% dintre elevi, copii, studenți petrec 

zeci de ore în fața calculatorului, televizorului, laptopului, frecventând 

diferite rețele de socializare ce le cauzează, în final, dependență. De ase-

menea, atunci când apare plictiseala, elevii în general își irosesc timpul 

liber vorbind la telefon sau prin mesaje, jucând diferite jocuri necorespun-

zătoare vârstei lor, sau decid să vizioneze un film.  Astfel, majoritatea  

răspunsurilor la întrebarea „De ce nu îți place să citești?” sunt de genul  

„Este plictisitor.”  sau  „Este o pierdere de timp”. 

Deși foarte multe persoane specializate în educație spun adesea 

că în perioada copilăriei și nu numai, lecturile au un rol foarte important 

în dezvoltarea armonioasă a fiecărui individ, foarte puțini iau în conside-

rare sfaturile acestora. Mulți consideră calculatorul ca fiind un lucru efici-

ent, însă nu se ține cont de faptul că  multe ore petrecute în fața acestui 

aparat inovator creează o oarecare dependență, pot fi cauza extenuării 

premature, afectând dezvoltarea gândirii, a atenției și a sensibilității. În 

opoziție, avantajele unei lecturi frecvente sunt: formarea unei personali-

tăți cu un caracter deosebit și plăcut, o exprimare coerentă și corectă din 

punct de vedere gramatical și, de ce nu, însușirea unor termeni și expresii 

noi care vor ajuta mai târziu elevii într-un exercițiu de compunere sau 

chiar și în viața de zi cu zi. 

           Din punctul meu de vedere, cititul nu trebuie să reprezinte o obli-

gație sau să fie resimțit ca o pacoste, ci considerat un hobby sau o activi-

tate placută și foarte folositoare nouă pentru a ne dezvolta în mod armoni-

os și pentru a ne pregăti în vederea integrării în societate. Așadar, dacă nu 

prea ați citit în ultima vreme, ar trebui să nu mai pierdeți timpul și să înce-

peți de acum, căci, dacă „ai carte, ai parte“! 

De ce să citim?... 

Bârgăoanu Nicoleta, clasa a VII-a B  
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 Poate că acum când citești aces-

te rânduri ai 18-20-30 de ani. Nu pot fi 

sigură dacă vei da vreodată peste această 

epistolă compusă de umbra trecutului. 

Te cunosc mai bine decât oricine-

împărțim același suflet și cuget – și știu 

că valul opac al grijilor nu te lasă să mai 

privești în trecut spre copilărie și adoles-

cență. Așa că eu, Teo, fata de 14 ani care 

încă nu a dobândit maturitatea și intran-

sigența componentei „dora” din numele 

ei, îți scriu pentru a dezgropa amintirile 

săpate adânc în sufletul pe care îl 

împărțim. 

               Privesc acum spre colțul tablei 

în căutarea cifrelor care să localizeze în 

timp scrisoarea mea către viitor. După 

cum cred că ți-ai dat seama, sunt la 

școală. Am ales să îți scriu această mis-

ivă, aici în locul în care picături de 

amintiri s-au transformat treptat în oce-

anul trecutului. 

               Continui să caut data, dar tabla 

este mai neagră și mai enigmatică ca 

oricând. Privesc în jur în căutarea unui 

calendar sau ceas, dar nu găsesc nimic. 

Îmi rotesc privirea spre colegi, dar toți 

au încremenit. Sunt înconjurată doar de 

statul gri, într-o lume gri, iar timpul se 

pare că și-a propus să rămână și el gri. 

              Profit de răgazul acordat și ies 

din clasa în care mi-am petrecut cei mai 

frumoși patru ani din viață. Mă uit în 

urmă și văd copii alergând, ghicotind și 

strigând. Îmi deschid urechile sufletului 

pentru a asculta poeziile, discursurile și 

poveștile rostite de-a lungul timpului în 

această clasă. Pe hol găsesc multe 

tablouri ce imi arată toate scenetele 

făcute la ora de engleză, experimente 

hazlii la orele de fizică și chimie și 

pozele noastre cu scheletul din labora-

torul de biologie. Reparticip în gând la 

orele de matematică în care copiii inven-

tau noi teoreme conform cărora  4+4=5 

și orele de română în care reinventam 

gramatica iar verbele deveneau complet-

ive și propozițiile, consecutive. De ase-

menea, amintirea colegilor rescriind isto-

ria prin afirmații cum că „Traian s-a si-

nucis după cucerirea Daciei” și “Capitala 

Germaniei naziste era Kremlinul” încă 

mă amuză. 

           Timpul stă în loc, așa că ajung în 

curtea acestei instituții și citesc atent 

slovele scrise pe tăblița de la intrare. 

Aceleași slove pe care Tu le-ai citit în 

urma cu 4 ani și pe care tu, Teodora, le 

vei citi atunci când te vei intoarce aici: 

„Colegiul Național <<Ferdinand  I>>, 

Bacău”. 

           Întorcându-mă în clasă, îmi 

amintesc de teze, de ascultări, de teme și 

note, dar îmi alung repede gândul din 

minte pentru a nu-l lăsa să-mi umbrească 

amintirile plăcute. Ajunsă în bancă, mă 

întreb ce a însemnat pentru mine timpul 

petrecut aici. Mintea îmi e goală și 

unicul răspuns este: „Nimic… Nimic nu 

a însemnat mai mult pentru mine decât 

anii petrecuți în sânul acestei familii cu 

profesori iubitori în loc de părinți, colegi 

în loc de frați și cu o clasă în loc de 

casă”. 

         „Buuuu-năăă ziii-ua!” se aud 

vocile copiilor din clasa a VIII-a B, in-

tonând salutul lung care i-a consacrat. 

Timpul intră în clasă în chip de profesor 

și începe să redea lumii culoarea incerti-

tudinii. Se apleacă încet spre urechea 

mea spunându-mi: „Deja s-a făcut târ-

ziu!”. Mă ridic, știind că trebuie să-mi 

iau arcul din cui și să vânez, să vânez 

amintiri. Eu, prezentul, sunt doar un 

umil servitor al hazardului ce își lasă 

amintirile pentru a se achita de datorii și 

pentru a-ți oferi ție, Teodora, amintirile 

mele. 

                                                                                                              

A ta,  O parte din tine!             

Dragă Teodora,  
Balaş Teodora, 
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Iancu Larissa Karina, clasa a VII-a  B                                                                       

                      8 Martie este un bun prilej pentru fiecare copil de a-şi arăta dragostea şi recunoştinţa faţă de fiinţa su-

premă : MAMA. Generozitatea, blândeţea  şi  sacrificiile ei, care au adus bucurie pe chipul şi în sufletul copilului, nu 

trebuie nicicând date uitării.  

                      Încurajările, învăţăturile, sfaturile, dar mai ales puterea de a ierta,  demonstrează că iubirea de mamă nu 

are limite şi nu poate fi înlocuită. Pentru ca relaţia mamă – copil să fie una specială e nevoie de sacrificii, iar gesturile, 

cuvintele şi faptele pot ajuta la îmbunătăţirea acesteia.  Ideală este dăruirea de flori, ce reprezintă o pată de culoare şi dă 

mult farmec. Şi sentimentele copilului exprimate sincer şi vorbele dulci, pot mângâia sufletul mamei, îngerul păzitor al 

copiilor.      

                     Următoarele versuri sincere, venite din suflet, i le-aş adresa MAMEI de 8 MARTIE. Aş încerca să o fac să 

se simtă cu adevărat specială, pentru că o merită. Şi tot în această zi din an, mi-aş dori ca absolut totul să se învârtă în 

jurul ei :  

 

                     Mama, pentru mine,                                       Ştiu că e importantă,  

                     E tot ce am mai sfânt                                      Nu vreau s-o întristez,      

                     Şi cred că orişicine                                            E cea mai minunată, 

                     Are acelaşi gând.                                              De asta o visez. 

 

                     Sunt foarte fericită,                                         În fiecare noapte, 

                     Când pot să o ajut                                            Aş vrea ca să-i vorbesc 

                     Să fie mulţumită,                                             Şi să îi spun prin şoapte, 

                     Eu sfatul i-l ascult.                                           Că nu pot să trăiesc, 

                                                                                                 Fără fiinţa dragă, MAMA, 

                     E bună ca o zână,                                             Căci prea mult o iubesc. 

                     Mă face să zâmbesc, 

                     Mă ţine strâns de mână, 

                     De asta o iubesc. 
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 Îți scriu pentru că știu că mă înțelegi și că îți pasă, că muncești cot la cot cu mine, că ești omnipotent și omniscient 

într-o lume în care existența Ta este consacrată. Ca Zeu al Universului  Creator al Elevului, porți cea mai grea povară. Între 

victorie și eșec, frustrare și exaltare, Tu ești contemplarea vie a multitudinii de evenimente din parcursul existențial al unui 

geniu. Tu salvezi fiecare zi de pericolul rutinei, redai echilibrul și menții linia de plutire, ești simplu și complex, Te ridici și 

cobori, călătorind cu noi prin neștiute universuri. Te simt prezent aici, în Colegiul Național „Ferdinand I”, așa cum pot simți 

mirosul substanțelor în laboratorul de chimie. 

              De la bun început, am vrut să-Ți mulțumesc pentru că m-ai descoperit. Am petrecut, până acum, trei ani în acest 

drag liceu, ani care și-au pus adânc amprenta asupra mea. Echipa minunată pe care mi-ai oferit-o m-a ghidat părintește în 

toate domeniile, dându-mi aripi pentru  a-mi depăși limitele. Orele de curs, activitățile, concursurile, evenimentele, toate au 

fost uși deschise spre autocunoaștere și dezvoltare. Fiecare profesor sau coleg, fiecare ungher încărcat de istorie al școlii mi-

a schimbat viziunea, oferindu-mi noi perspective, noi experiențe. Bucuria, curiozitatea, emoția, teama sau ezitarea, toate, 

desigur, în deplină armonie cu … lenea de zi cu zi m-au stimulat, în timp, să tind spre excelență. 

              Te rog, însă, iartă-mi greșelile, neatenția, nedreapta judecată și tot ceea ce mi-a umbrit drumul. Ca ființă limitată și 

efemeră, sunt conștientă că nu numai știința mă va desăvârși. Asupra ei, Tu ai puterea absolută, dar pentru că mă modelezi,  

vreau să păstrez  dorința de a cunoaște tot mai mult. Sunt norocoasă și fericită să-Ți regăsesc aici spiritul care mă apropie de 

adevăr, chiar dacă el este doar o percepție relativă de care ne agățăm. 

                Pentru toate acestea Îți voi fi veșnic recunoscătoare și Te voi păstra în suflet mereu. 

                                                                                              

 

                Cu deosebita stimă, 

                                                                                             Mara Miron, eleva Ta, niciodată ideală 

Dragă Profesore Ideal, 

Miron Mara, clasa a VIII-a B  
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Poveste fără sfârșit  

Rebegea Amalia, clasa a VII-a B  

 Inevitabil, coincidență  

 Povestea începe, se repetă  

 Cu o rochiță roșie și-o inimă caldă.  

 Lupul așteaptă...  

   

 Văzând omniprezenta umbră  

 Fug, aleg calea cealaltă  

 Pentru că știi, la fel ca mine,  

 O întâlnire n-ar ieși bine.  

   

 Niciodată nu am gândit  

 Vreau să te-ajung  

 Vreau să ating.  

 O-ntâlnire ar încheia povestea  

 Lăsând în urmă gol, nimic.  

 

 Știu că ai să vii și azi  

 Te-aștept lângă copac  

 Îmi simți prezența, te retragi,  

 Să-ncerci, știam, nu ai curaj.  

   

  

 

 

 

 Întotdeauna am dorit  

 Să te ajung,  

 Să pot să strig.  

 Un vis îndepărtat, nu-i așa?  

 Scufiță roșie a mea.  

   

 Vrem să vedem, măcar puțin,  

 O întâlnire ce-ar aduce.  

 Dar chiar și-așa, noi oricum știm  

 Că sfârșitul nu e dulce,  

 Așa că, ușor, vom trăi  

 Separați de-o pagină a cărții.  
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Ştefănică Rareş, clasa a VII-a B 

Lion 
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