Inca din Antichitate ,
omenirea a constientizat ca
“o casa fara carti e ca un trup
fara suflet“(Cicero), interesata
fiind atat de cunoasterea in
sine a complexitatii lumii pe
care o descopera prin lectura,
cat si de sondarea propriului
suflet, deci de autocunoastere.
Aceasta este tema noului
numar al reviste “alte cuvinte”,
pentru ca, poate mai mult ca
alte categorii de varsta, adolescentii au fost mereu preocupati
de o descoperire a sinelui prin
abordarea unor domenii variate: poezie, teatru, film, dans,
eseu, proza, dar si de tentatia
deschiderii inspre celalalt printr-o sinceritate dezarmanta.
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Ovidiu Avădanei, XII B, multiplu olimpic
international la matematica - Elevul anului 2016

DIALOGURI

Nisipul din clepsidra timpului măsoară
trecerea celor 86400 de secunde primite
în fiecare dimineață pentru a învăța, admira, respecta și prețui pe cei din jurul nostru. Primim zi de zi acest dar și ne străduim
să îl folosim într-un mod cât mai înțelept
cu putință. Prin ceea ce gândim, simțim
și hotărâm, ne alegem un drum pe care
dorim să-l străbatem cu demnitate, perseverență, onestitate și determinare.

Așa am ajuns să deslușesc tainele cifrelor,
să înțeleg fascinația lor, și legăturile pe
care acestea le au cu domenii nebănuite.
Astfel, am ajuns să-mi cunosc profesorul
de matematică, Budeanu Cătălin, care,
prin pasiune, perseverență, răbdare și
dăruire, mi-a insuflat încredere în mine,
voință și speranța că voi reuși să descifrez
ceea ce mi se părea de neînțeles în știința
cantităților.

Acum 8 ani, am ales un drum de care acum
sunt mândru pentru că am întâlnit pe parcursul său profesori minunați și colegi de
care îmi voi aduce aminte cu drag și admirație.

Anii de gimnaziu au trecut repede și
Evaluarea Națională a precedat competiții
internaționale, unde am reușit să-mi
onorez școala, profesorii, dirigintele
și colegii cu un frumos premiu obținut
la Olimpiada Balcanică de Matematică
pentru Juniori din 2012.

Totul a început prin câștigarea Marelui
Premiu la concursul “Leris”, ce a însemnat admiterea în clasa a V-a. Acest premiu mi-a adus satisfacția muncii depuse,
dar mi-a arătat că trebuie să mă pregătesc la nivel de performanță, caracteristică
definitorie pentru dascălii acestui colegiu
și pentru generațiile sale de absolvenți.
Acum, privind în urmă, mi se pare că timpul s-a scurs foarte repede. Parcă alaltăieri
trăiam emoția primelor teze și a primei
serbări de Crăciun petrecute cu profesorii
și colegii. Cu răbdare, dăruire și pricepere,
dascălii mi-au deschis ochii spre orizonturi nebănuite, spre lumea fascinantă a cunoașterii, oferindu-mi posibilitatea de a
mă descoperi și de a afla ce îmi place mai
mult, călăuzindu-mă să ajung la nivel de
excelență și performanță.
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După ce am terminat ca șef de promoție
la gimnaziu, în mod firesc și natural,
singura și cea mai arzătoare dorință era
să-mi petrec anii de liceu alături de colegii
mei la aceeași școală. Perioada celor 4
ani a adus cu ea, pe lângă petreceri ce
au marcat majoratele, bucurii și emoții
nebănuite, inevitabile pentru viața unui
adolescent. La fel ca în gimnaziu, în liceu
m-am simțit într-o mare familie, cea de
Racovițiști , în care ne sprijineam unii pe
alții, ne bucuram de realizările noastre la
olimpiade și concursuri, sau ne motivam
în caz de frustrări, fiind în permanență
înconjurați și vegheați cu răbdare de
profesori, de conducerea colegiului și de
diriginte. Am fost susținut constant de
către cei din jurul meu pentru a mă dezvolta
intelectual, a-mi continua pasiunea și a
ajunge la nivel de performanță pe o altă
treaptă de competitivitate în domeniul
matematicii. Am reușit cu bucurie să îmi
reprezint școala, profesorii, dirigintele
și colegii la concursuri internaționale de
matematică de seniori (Romanian Masters
of Mathematics). Bacalaureatul a fost un
moment în oglindă al Evaluării Naționale,
pe care l-am trăit într-un mod diferit de

Prețuirea, susținerea și respectul
celor din jur pentru munca depusă și
rezultatele obținute le-am simțit pe
toată perioada liceului și în mod special
prin modul în care m-au așteptat, primit
și îmbrățișat la propriul banchet, atunci
când am venit de la ultimele teste de
selecție ale lotului național.

Ovidiu Avădanei a obținut medalia de
argint la Olimpiada Internațională de
Matematică, desfășurată în perioada
6-16 iulie 2016, la Hong Kong. La cea
de-a cinzeci și șaptea ediție a Olimpiadei
Internaționale de Matematică au participat
elevi de liceu, din peste o sută de țări și
regiuni.
Deosebita performanță a olimpicului
reprezintă o încununare a eforturilor
individuale, a pasiunii, perseverenței,
precum și a îndrumării competente și
constante a mentorului său, profesorul
Cătălin Budeanu. Evoluția lui Ovidiu stă,
de altfel, sub semnul excelenței încă din
anul 2009, de-a lungul anilor de gimnaziu
și liceu, el obținând rezultate deosebite
la Olimpiada Națională de Matematică și
Balcaniada de Matematică.

În acest colegiu, am crescut și am
petrecut ani și momente unice , am
primit o poreclă care îmi va rămâne
dragă(“Maître”), și de toate acestea îmi

voi aduce aminte cu nostalgie, emoție,
respect și recunoștință. Oriunde mă va
purta viața, nu voi uita niciodată unde m-am
format, nici pe cei care mi-au fost modele
și m-au ajutat să mă descopăr(profesorii
mei), dar nici pe colegii care mi-au devenit
prieteni pe viață și voi încerca să duc cu
mândrie numele unei familii mari: cea a
“Racovițiștilor”.
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cel obișnuit. Acest examen de maturitate
a fost încadrat între două concursuri
internaționale: Olimpiada Balcanică de
Matematică și Olimpiada Internațională
de Matematică, unde am reprezentat
școala cu succes . Îmi amintesc cu
emoție perioadele de selecție pentru
constituirea loturilor naționale ce au
reprezentat România la competițiile
internaționale de matematică și mă
gândesc că nu aș fi ceea ce sunt , șef de
promoție la liceu și medaliat, dacă nu
eram elev al acestui colegiu.

Tudor Pipirig, olimpic international, ni se destainuiue
Madalina Motriuc
CNER X B

Ai putea sa te prezinti in cateva cuvinte?
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Eu sunt Tudor Pipirig, elev in XII B si invat in
Racovita de 8 ani. Sunt pasionat de chimie
si stiinte in general, de fotografie si calatorit. Imi doresc sa vad si sa cunosc cat mai
multe (locuri) si sa pastrez cat mai multe
amintiri. De asemenea, sunt pasionat de
sporturi: ciclism in fiecare vara si fotbal
oricand prind ocazia. Una dintre dorintele
mele este sa pot finaliza un circuit al tarii pe bicicleta sau macar sa vizitez vecinii
Moldoveni pe la Sculeni.
Care a fost prima olimpiada la care ai participat?
Prima olimpiada la care am participat a fost
cea de matematica din clasa a 5-a, unde
am obtinut, din care imi amintesc, premiul
3 la etapa judeteana. Dar, prima olimpiada
pe care o consider serioasa, a fost Olimpiada Nationala de Fizica din 2012, pe cand
eram in clasa a 7-a. Cred ca aceea calificare la nationala a fost scanteia care mi-a
declansat motivatia de a participa mai
departe la olimpiade, motivatie care a dat
roade curand in acelasi an, facand posibila
o calificare la Olimpiada Nationala de Biologie, la care insa am renuntat in favoarea
celei de Fizica. Pasiunea pentru chimie s-a
aprins tot in acelasi an, prin calificarea la
Concursul National “Raluca Rîpan”.
Cum ai ajuns să ai o pasiune pentru stiinţele exacte?
Interesul care a dus la pasiunea pentru stiinte a fost creat de catre domnii profesori,
in primul rand. Dar mai departe, cred ca
participarea de la an la an a dus la sporirea
interesului, dar si a placerii implicarii in
astfel de olimpiade. Consider, totodata, ca
stiintele exacte sunt atuul meu, si ca totul
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are o logica stiintifica, explicabila mai mult
sau mai putin complex. Dorinta mea a fost
si este de a descoperi acea logica de organizare a lumii.
Povesteste-ne despre experienta ta in
Japonia la Olimpiada Internationala
Stiintele Pamnatului.
Olimpiada
Internationala
Stiintele
Pamantului a fost o ocazie incredibila,
peste care nu cred ca voi mai da vreodata.
Toate amintirile create in Japonia vor
ramane cu mine pentru totdeauna. Primul
lucru care imi ofera o senzatie placuta
este faptul ca am reusit sa ma calific, adica
sa imi gasesc puterea de concentrare
inainte si in timpul lotului largit, putere
de concentrare alimentata de motivatie.
Gandul de a calatori catre Japonia a
fost cu adevarat extaziant, si cand am
ajuns acolo nu am fost dezamagit niciun
moment (poate doar cand ne-au fost luate
telefoanele chiar din prima zi, in vederea
olimpiadei). Desi am reusit sa iau contact
doar cu o mica parte a culturii japoneze, a
fost suficient cat sa ma faca sa imi doresc sa
ma reintorc. Am vizitat case ninja, temple,
am luat masa in restaurante japoneze,
chiar si printre localnici si am incercat
o multime de preparate traditionale
extraordinare, multe dintre ele fiind
de negasit la noi. Am mancat si lucruri
ciudate, precum radacina de lotus, dar
si deserturi traditionale interesante. Am
ramas cu niste amintiri extrem de placute
si am plecat cu regret. Despre olimpiada
in sine va pot spune ca a fost solicitanta
si nu atat de usoara pe cat poate ne
asteptam noi, lotul Romaniei. Materiile de
studiu pentru International Earth Science
Olympiad sunt geologie, astronomie,
hidrologie si meteorologie, materii care
bineinteles, nu se studiaza la scoala in
Romania, dar pentru care ne-am pregatit
in Bucuresti la Universitate, Institutul
National de Meteorologie si Hidrologie,

Te-a dezvoltat pe plan personal
experienta din Japonia? Cum?
Cu siguranta experienta din Japonia a
fost una revelatoare, intrucat am reusit
sa cunosc oameni din culturi radical
diferite, de pe toate continentele (cu
exceptia Antarcticii) si am luat contact
cu moduri diferite de a vedea lucrurile,
inclusiv pareri politice, dar si moduri
diverse de trai.
Am intalnit participanti din cele mai
diverse tari, precum Bangladesh,
Korea de Sud, Japonia, Kazakhstan,
Malawi, Australia, SUA, Brazilia, dar
si din tari Europene precum Franta,
Austria, Germania sau Norvegia.
De asemenea experienta m-a ajutat
sa imi imbunatatesc fluenta in
vorbirea limbii engleze, intrucat am
fost provocat sa vorbesc aproape
doar engleza, fiind nevoit sa vorbesc
in romana doar in prezenta celorlalti
colegi din echipa. Olimpiada m-a ajutat
sa ma prind cum trebuie sa reactionez
in situatii de concurs cu care nu sunt
familiar, dar si cum arata o olimpiada
internationala in adevaratul sens al
cuvantului.

Ai reusit sa iti faci prieteni din alte tari?
Vei tine lagatura cu ei?
Am reusit sa imi fac o multime de prieteni
din alte tari! Am reusit sa interactionez
cu oameni din majoritatea tarilor
participante, 26 la numar. Am reusit sa ma
integrez si sa ma simt bine cu oameni pe
care nu ii cunosteam deloc si am reusit
sa creez legaturi care sper sa dureze.
In acest moment tin legatura cu o mare
parte dintre participanti, 60 la numar,
prin intermediul unui grup de Whatsapp,
pe care l-am alcatuit la scurt timp dupa
olimpiada. Chiar si dupa mai bine de o
luna grupul este la fel de activ, si mai mult,
l-am considera cel mai activ grup, intrucat
reuneste persoane de pe o multime de
fuse orare, care sunt dornice sa comunice
oricand. De asemenea, suntem conectati
si prin intermediul unui grup de Facebook.
Tinand legatura, am reusit sa descopar
mult mai multe lucruri despre participanti
si ocupatiile lor decat am reusit sa aflu in
scurtul rastimp de o saptamana pe care
l-a oferit olimpiada. Am reusit sa tin o
legatura mai stransa cu persoane diverse,
printre care un baiat din Ucraina, unul din
India, dar si o fata din Kazakhstan. Ceea
ce este interesant este faptul ca, desi
apartinem unor culturi asa de diferite si
asa de indepartate, exista un punct comun
care ne reuneste, si aceea este stiinta si
pasiunea, si in ciuda distantei, suntem
inca un grup unit.
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Institutul pentru Fizica Pamantului
de la Magurele dar si Observatorul
Astronomic “Amiral Mihai Urseanu”
din Bucuresti. Concursul international
a constat in doua zile de probe, in
prima dintre ele fiind doua probe
teoretice, iar in cea de-a doua zi nu
mai putin de 5 probe practice, unele
noi si captivante, cum ar fi cea la
Energie Regenerabila, dar si unele
in conditii inedite, precum cea la
Astronomie, unde am fost dusi intrun planetariu improvizat intr-un cort.
Emotiile, dupa finalizarea probelor
de concurs, au fost imense, intrucat
subiectele au fost complexe si neau generat nesiguranta, dar in final
totul s-a dovedit a fi bine si Romania
s-a intors cu 4 medalii, 3 de argint si
una de bronz, cate una pentru fiecare
membru al lotului Romaniei. Romania
s-a plasat intre primele 6 tari la nivel
mondial si intre primele doua la nivel
european.

Ce parere ai despre studiile in strainatate?

DIALOGURI

Studiile in strainatate sunt o oportunitate
extraordinara, de care tot mai multi elevi
aleg sa beneficieze. Cred ca resursele
puse la dispozitie in tarile vestice, spre
exemplu Germania, Franta, Marea Britanie
sau Tarile Scandinave, sunt superioare
celor existente in Romania in momentul
vorbirii. Cred ca, atunci cand chiar este
cazul, si o universitate din alta tara are cu
adevarat ceva de oferit, merita sa profiti
de oportunitate. Si nu ma refer aici doar
la studiile de licenta, ci la multe alte
studii, precum cele de Master, Doctorat
sau Rezidentiat, dar si la mobilitatile de
studii Erasmus. Consider, insa, totodata, ca
tara noastra are multe de oferit si merita o
sansa, chiar daca nivelul de studii nu este
cel mai competitiv. Tara noastra a produs
si inca produce mari profesionisti pentru
piata mondiala.
Ai vrea sa stuiezi in afara? Daca da, ce
optiuni ai?
In acest moment am deja o decizie luata
si aceasta este Facultatea de Medicina
din Bucuresti, dar privind studiile in
strainatate, imi doresc, in primul rand, sa
aplic pentru o mobilitate de studiu prin
Erasmus, lucru posibil incepand cu anul
III de studii, pentru ca mi-ar placea sa vad
ce inseamna studiul in exterior. Nu exclud
momentan nici posibilitatea de a aplica in
exterior si pentru rezidentiat, dar acesta
este un subiect despre care am prea
putine informatii, si cred ca este putin cam
devreme sa decid, intrucat abia am hotarat
ca vreau la Medicina.
Cine te-a sprijinit pe parcursul acestor
ani?
In toti acesti ani, incepand cu clasa a V-a, de
cand merg la olimpiade, am avut si inca am
o multime de mentori demni de precizat,
desi poate nu imi voi aminti toate numele
si poate au fost multe alte persoane care
prin ceea ce au facut pentru mine, m-au
6 • Alte cuvinte • noiembrie 2016

As vrea sa incep cu domnul profesor Leon
Pitu, caruia ii port un respect enorm, pentru
ca datorita dumnealui am ajuns sa iubesc
latura reala a stiintelor. Matematica este
motorul a tot ce inseamna stiinte exacte,
iar ajutorul dumnealui mi-a construit
fundatia, iar olimpiadele de matematica la
care am participat constituie primul etaj al
constructiei pe care o reprezint. Ajutorului
domnului Pitu i s-a adaugat cu timpul cel
al domnului profesor Miron Cristinel, ce
mi-a aratat drumul catre prima olimpiada
nationala din viata mea, iar apoi as dori
sa o mentionez si pe doamna profesor
Alina Birliga, care mi-a aratat ce inseamna
munca sustinuta si truda, tragand de mine
pentru calificarea la olimpiada nationala
de biologie. Mai tarziu in clasa a 7-a am
inceput sa lucrez, multa vreme impins
de la spate de catre doamna profesor
Ilas Petronela, la Chimie. Cu doamna
profesoara am stabilit o legatura speciala
si am luat, in urma calificarii si premiului de
la Concursul National de Chimie “Raluca
Rîpan”, decizia de a continua performanta
in aceasta stiinta. Colaborarea cu dumneaei
tine pana astazi, la fel si pasiunea pentru
chimie, si sper ca ambele se vor pastra
pentru totdeauna. La in gimnaziu, dar
mai ales in liceu, am beneficiat de
indrumarea doamnei profesor Mihaela
Lesenciuc, careia ii datorez extrem de
multe, nu doar pentru insuflarea pasiunii
pentru geografie (care tine din clasa a
5-a), dar si pentru sustinerea morala
neconditionata pe care mi-a aratat-o. In
mare parte cunostintelor dobandite de la
dumneaei datorez calificarea si motivatia
de a participa la Olimpiada Internationala
Stiintele Pamantului. La liceu am mai
intalnit pe cineva cu care am reusit sa
lucrez eficient si de la care am invatat
multe lucruri utile pentru acum si pentru
mai departe, si ma refer aici la doamna
profesor Lorela Caradan. Domnii profesori
Miron Cristinel, Ilas Petronela, Lesenciuc
Mihaela si Caradan Lorela mi-au fost
mentorii de la clasa care au avut o enorma
contributie la calificarea mea la IESO,
impreuna cu toti ceilalti domni profesori
cu care am colaborat la clasa de-a lungul
anilor. Un rol deosebit de important l-au
jucat doamnele profesoare cu care am
studiat Limba Engleza, doamna profesor

Ca si persoane din afara liceului, am
colaborat anii acestia cu mai multe
persoane
din
cadrul
Universitatii
“Alexandru Ioan Cuza”, printre care se
numara domnul profesor de Geologie
la Facultatea de Geografie Doru Juravle,
caruia cred ii datorez cea mai mare parte
din evolutia mea la lotul largit si la probele
de baraj pentru calificarea la Olimpiada
Internationala Stiintele Pamantului, dar
si doamnei muzeograf Liliana Apostoae,
care a avut rabdarea sa imi arate toate
pietrele din Muzeul de Geologie al
Univesitatii, intrucat un procent important
din punctajul final l-a avut Geologia. La
Astronomie am lucrat cu domnul profesor
Gales de la Facultatea de Matematica. De
asemenea, au fost absolut permanent
alaturi de mine parintii si bunica, dar si
fratele (coleg cu noi, in clasa a 7-a D). Pe
langa persoanele mentionate, cu siguranta
au fost si alte persoane care m-au sustinut,
mai mult sau mai putin, de-a lungul anilor
de scoala, printre care colegii de clasa,
prietenii, Club IQ Iasi, dar si prieteni buni
din alte orase, la randul lor olimpici.
Cum te vezi peste cativa ani? Care sunt
cele mai mari dorinte ale tale, pe plan
professional si nu numai?
Peste cativa ani ma vad cu halatul pe
mine, cu tratatele de anatomie sub brat,
student la Medicina. In viitorul putin mai
indepartat, imi doresc sa fiu medic, chiar
daca nu am ales inca specializarea in
care as vrea sa profesez. Printre optiunile
mele se numara cardiologia, chirurgia,
neurochirugia sau poate chiar... Medicina
Legala. Sunt, pe de alta parte, sigur ca
optiunile mele vor varia foarte mult de-a
lungul anilor de studiu, pentru ca va
depinde de ceea ce imi va placea pe viitor si
de abilitatile mele de atunci.

Multiplu olimpic internațional
Tudor Pipirig
CNER XII B

De cand am intrat prima data in liceul Racovita, in clasa a V-a, am simtit ca aceasta
scoala imi va putea oferi tot ceea ce am
nevoie. De la profesori exceptionali in
ceea ce fac, pana la resurse intelectuale
nelimitate. Am stiut ca aici vreau sa imi
continui studiile incepand cu clasa a IX-a,
si iata-ma acum la inceput de clasa a XI-a,
in acelasi liceu timp de 6 ani de zile.
“Racovita” nu inseamna numai scoala,
teme si de la capat. ”Racovita” inseamna
un colectiv de elevi si profesori care iti
permite sa te dezvolti pe mai multe ramuri, si aici pot include matematica, stiintele
naturii, geografia, limba engleza si germana.
Cat despre profesori, am numai cuvinte
de lauda pentru ei. Nu voi uita prima mea
participare la olimpiada de matematica,
sub sprijinul domnului profesor Catalin
Budeanu, si nici prima participare la olimpiada de chimie, sub indrumarea doamnei
director Paula Gavrilescu.
Desi mai am aproximativ doi ani de liceu, pot spune ca deja stiu domeniul pe
care doresc sa studiez in viitor, domeniu
care mi-a fost deschis de catre doamna
Gavrilescu Paula, chimia.
Ii multumesc, fiindca mi-a aratat ce inseamna aceasta stiinta fantastica si ca datorita dumneaei am ajuns sa iubesc acest
domeniu.
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Mihaela Gotcu, care mi-a fost aproape
tot liceul, si careia ii datorez o mica parte
din medalia mea, intrucat competentele
lingvistice dobandite prin participarea la
orele dumneaei m-au ajutat in rezolvarea
subiectelor de la Olimpiada Internationala,
care au fost redactate in limba engleza.

Elevul anului 2015: olimpicul internațional
Tudor Cozma, XI D

DIALOGURI

profesorilor pe care i-am întâlnit – doamna
Paula Gavrilescu, de chimie, doamna
Mirela Foca, de fizică, doamna Alina
Bârliga, de biologie, precum şi domnilor
profesori care m-au pregătit la geografie,
pe domeniile hidrologie, meteo, astro
şi geo”, spune Tudor Cozma. „Nu ştiu cemi va rezerva viitorul. Cert este că vreau
să fac ceva prin care să ajut oamenii şi să
folosesc ceea ce am învăţat şi voi învăţa.”
Pasionat de matematică, fizică, biologie,
chimie şi ramurile geografiei şi cu
numeroase premii naţionale, dar şi
internaţionale, Tudor Cristian Cozma, de
la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” este
Elevul Anului în Iaşi. Distincţia i-a fost
înmânată în cadrul Galei Excelenţei în
Educaţie, ediţia a IV-a.
Tudor Cristian Cozma, nume pe care îl
auzim din ce în ce mai des la premierele
de la olimpiadele internaţionale din sfera
reală, este Elevul Anului, distincţie ce
i-a fost oferită pe 24 noiembrie 2015, în
cadrul Galei Excelenţei în Educaţie. Tudor
este olimpic internațional la Olimpiada
Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori
(International Junior Science Olympiad
- IJSO a reunit 187 participanţi din 32 de
ţări), unde a obţinut medalia de argint, şi
la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe ale
Pământului (International Earth Science
Olympiad – IESO a reunit 92 elevi din 23
de ţări), unde a obţinut medalia de bronz.
Alături i-au fost profesorii de specialitate
pentru fiecare disciplină – Paula Gavrilescu,
Alina Bârliga, Silviu Iordache, Mirela Foca.
„Sunt foarte fericit că am fost nominalizat
Elevul Anului. Acest titlul presupune
multă muncă şi devotament, dar nu doar
din partea elevului, ci şi a profesorilor!
Ajungând la un nivel foarte înalt, pot să
spun că meritul nu este cel al elevului, ci
al profesorului deoarece el îţi rafinează
cunoştinţele, volumul imens de cunoştinţe
şi îţi oferă explicaţii sau, dimpotrivă,
noi provocări. Sunt foarte recunoscător
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În perioada 15-22 iulie 2016, în Yakutsk,
Republica Sakha, Federația Rusă, a avut
loc cea de-a XXIII-a ediție a Olimpiadei
Internaționale
Pluridisciplinare
„Tuymaada”
(International
Olympiad
Tuymaada for Secondary School Students
in Mathematics, Physics, Chemistry and
Informatics).
Într-o olimpiadă de înalt nivel științific,
jurizată de cei mai renumiți oameni
de știință de la universități rusești
de prestigiu, precum și de membri ai
comisiilor metodologice ale olimpiadelor
școlare, la care au participat 150 de elevi,
Tudor-Cristian Cozma, elev în clasa a X-a la
Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași,
profesor îndrumător Paula Gavrilescu, a
obținut medalia de argint pentru disciplina
chimie.
Este a patra olimpiadă internațională
de la care Tudor se întoarce cu medalii.
În decembrie 2014, el a fost premiat
cu
medalia de argint la Olimpiada
Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori,
desfășurată în Argentina; în septembrie
2015 a primit medalia de bronz la
Olimpiada Internațională de Științe ale
Pământului, defășurată în Brazilia, iar în
mai 2016 a obținut medalia de argint
la cea de-a XIV-a ediție a Olimpiadei
Internaționale de Științe a Uniunii
Europene EUSO, desfășurată la Tartu,
Estonia.
Pasionat
de
chimie,
matematică,
fizică, biologie şi ramurile geografiei
şi cu numeroase premii naţionale şi
internaţionale, Tudor-Cristian Cozma este
şi un strălucit interpret al pianului.

DIALOGURI

Tudor Pipirig, a XII-a, multiplu
olimpic internațional

Tudor Pipirig a obținut Medalia de Argint
la cea de-a zecea ediție a Olimpiadei Internaționale Științele Pământului care a avut
loc Tsu, în Japonia, în perioada 20-28 august.
Pasiunea pentru chimie, curajul experimentelor şi al experienţelor noi i-au
fost transmise de profesoara Petronela Ilaş, iar viziunea interdisciplinară a
fost modelată de către profesorii Lorela Caradan (biologie), Mihaela Lesenciuc (geografie) şi Cristinel Miron (fizică).
Tema celei de-a zecea ediții a olimpiadei
a fost: Viitorul nostru: Pământ și Spațiu
(Our Future: Earth & Space), iar țările participante au fost în număr de 26. Elevii au
participat la dezbateri, întâlniri tematice,
investigații specifice (ITFI – International
Earth Science Investigation), au susținut
probe scrise și practice, iar la final s-au
bucurat de vizite culturale și excursii.

Georgiana Târnovan, a X-a C,
olimpică internațională

În perioada 1 – 5 septembrie 2016, a avut
loc la Constanța etapa internațională a
Olimpiadei de Lectură, la care au participat 65 de elevi din Cipru, Republica Moldova, Ucraina și România. Din lotul țării
noastre au făcut parte patru eleve din
județul Iași, reprezentând colegiile Eminescu,Național, Negruzzi și Racoviță. În
acest context, ne-a onorat și ne-a bucurat
participarea la această competiție a elevei noastre, Georgiana Tîrnovan, din clasa a IX-a C, care a adăugat la palmaresul
său un frumos rezultat: mențiune la etapa
internațională a olimpiadei de română.

Catalina Ivascu, a X-a A,
olimpică internațională
Pasiunea mea pentru limba neogreacă a început în urmă cu patru ani, atunci când am
luat contact pentru prima dată cu alfabetul grecesc și cu un cadru didactic deosebit.
Am pășit foarte rapid în lumea necunoscută a culturii elene și încet încet, tot ce înseamnă „Grecia” m-a captivat, m-a impresionat atât de mult, încât îmi este greu să
mă imaginez în afara acestei comunități. Pe
măsură ce înaintam în studiul limbii elene
îmi dădeam seama că aceasta va deveni o
frumoasă pasiune. Am investit timp și încredere în studiul acestei limbi, am investit speranțe adunate de-a lungul timpului
și sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce
am primit și pentru premiul pe care l-am
obținut anul acesta. Sunt convinsă că voi
continua pe acest drum și sper ca pasiunea
mea să fie mereu la fel de vie ca acum.
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Cristiana Diaconu, olimpică
națională

DIALOGURI

Pentru mine, olimpiada de fizică n-a
reprezentat niciodată un eveniment în
sine, ci un întreg proces care m-a ajutat sămi dezvolt pasiunea pentru a cunoaște și
pentru a ști. Cu alte cuvinte, ea m-a făcut
să mă maturizez, să-mi păstrez inocența și
curiozitatea, dar să și fiu mai disciplinată
în muncă și mai sigură pe mine. Cele 3 ore
pe care le-am petrecut la proba practică,
urmate de încă o probă, de data aceasta
scrisă, au reprezentat cele mai intense
momente din dezvoltarea mea, în care
numai un control foarte bun al emoțiilor și
al reacțiilor mele (fiindcă tremurul mâinii
poate să te incomodeze destul de mult la
scris) m-au ajutat să obțin rezultatul pe
care mi-l doream.

Ceea ce m-a bucurat cel mai tare este că
același lucru l-am observat și la ceilalți
participanți: maturitate și organizare în
gândire, dublată de o capacitate nelimitată
de visare și exploarare, de curiozitate
aproape copilărească. Cred că olimpiada
este un mediu foarte bun în care poți
cunoaște oameni cu pasiuni și aspirații
asemănătoare, un loc de care simți că
aparții în totalitate.

Ceea ce m-a bucurat cel mai tare este că
același lucru l-am observat și la ceilalți
participanți: maturitate și organizare în
gândire, dublată de o capacitate nelimitată
de visare și exploarare, de curiozitate
aproape copilărească. Cred că olimpiada
este un mediu foarte bun în care poți
cunoaște oameni cu pasiuni și aspirații
asemănătoare, un loc de care simți că
aparții în totalitate.
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Ediția aceasta a olimpiadei m-a învățat că
pentru a câștiga un premiu nu trebuie să
fii cel ce a lucrat cel mai mult sau cel care
e cel mai pasionat de materia respectivă;
trebuie doar să fii organizat, disciplinat,
să faci ceea ce-ți place și să realizezi că o
faci pentru tine. De aceea, sper că mulți
alți elevi vor simți la fel și își vor da seama
că olimpiada este un traseu, care deși e
anevoios câteodată, poate avea un rol
semnificativ în dezvoltarea lor.

Radu Vasilache, VIII C,
olimpic național
Având în vedere că este prima olimpiadă
națională a mea ,am avut mari emoții nu
neapărat din cauza subiectelor ,ci din
cauză că nu știam cum o să fie acolo ,dacă
o să-mi fac prieteni sau dacă nu .
Am plecat joi seară din Iași spre Timișoara
cu trenul .În compartiment am stat cu cine
cunoșteam de la școală ,deoarece nu știam
pe nimeni înafară de ei . În a doua zi ,când
am fost așezați pe camere am avut ocazia
să cunosc si alte persoane.
După-amiază ieșeam toți băieții afară ,de
la cei mai mici,cei de clasa a 6-a ,până la
cei mai mari,cei de-a 12-a și jucam fotbal
până seara .Atunci mi-am dat seama că
,deși trebuie să lucrezi ,trebuie și să te
relaxezi.
Zilele înainte de probe au fost cele mai
emoționante .Astfel cei mai mulți stăteau
în camere și se pregăteau .Eu unul nu am
mai citit nimic ,deoarece am considerat că
învățasem destul până atunci .După probe
ne adunam toți într-o cameră și verificam
de zeci de ori dacă s-a afișat vreun rezultat
.Unii chiar s-au dus până la școala la care
susținusem examenul să afle cât au luat
.După proba practică eram bucuros și
încrezător în mine ,însă după cea teoretică
eram trist din cauza rezultatului .Însă la
final nu luasem un loc atât de rău .Eram al
18-lea din toată țara.

Un singur sfat aș putea da celor care doresc să ajungă la vreo olimpiadă națională
indiferent de materia pe care o aleg :să
lucreze ,dar și să se relaxeze ,deoarece
toată lumea știe că atunci când ai mintea odihnită randamentul este mai mare.

Mocanu Vlad, VII C, olimpic
național

În momentul aflării că voi participa la
Olimpiada Naţională de Fizică am fost
foarte bucuros dar şi surprins pentru că
ştiam că am rezolvat bine problemele de
la Olimpiada de Fizică nivel Judeţean dar
nu mă aşteptam ca, în urma contestaţiei,
să iau un punctaj atât de mare. După
bucuria calificării a urmat o perioadă de
pregătire intensivă cu doamna profesoară
Mirela Foca căreia îi mulţumesc mult pentru tot efortul depus în formarea mea.
Olimpiada Naţională de Fizică a avut loc
într-un oraş foarte frumos: Timişoara, pe
care
l-am vizitat împreună cu colegii
din lotul de fizică din Iaşi. Probele (practică şi teoretică) au fost dificile dar am
reuşit să obţin Menţiune şi Medalia de
Argint de la Societatea Română de Fizică.
Sunt foarte mândru de rezultatul meu!

Olimpiada este o experienţă minunată
pentru că poţi dovedi ce ştii, poţi întâlni
mulţi oameni deosebiţi, îţi poţi face mulţi
prieteni şi poţi vizita oraşe frumoase.

Corina Dimitriu, IX A,
olimpică națională
Cuvintele unui text reprezintă actul lumii
spirituale, un ,,sublimat de percepții și
senzații, plurivalent, ce tinde să cuprindă
ilimitatul” ( Constantin Parfene). Acest
sentiment m-a cuprins cu desăvârșire în
zilele în care s-a desfășurat, în 2016, Concursul Național ,,Ionel Teodoreanu”, la Iași.
Îmi amintesc cum am pășit în școală cu
,,sufletul agitat de sentimente” și am relizat, pentru prima oară, că scriitorii au un
destin sapiențial în jocul secund al realității, că idealul lor este de a dărui energie sufletească, de a se regăsi în rațiunea
unui personaj. Povestea are viața celui
care o creează, iar această creație a bătut

la poarta vieții mele în acele zile, a fost un
prag al renașterii întrupat din iluzia paradisiacului sufletesc, un rezultat al gândirii binare prin care am găsit mijlocirea
dintre cuvânt și spirit ca fiind sufletul.
Pentru mine, limba română este o pictură
a trăirilor lăuntrice în culori ale infinitului,
un cod al devenirii pentru că ,,la fiecare
întâlnire cu tine însuți vine cineva care
Alte cuvinte • noiembrie 2016 • 11
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Acest rezultat nu îl puteam obține fără
ajutorul domnului profesor Miron Cristinel ,care și-a acordat timpul liber în
pregătirea mea pentru a ajunge cât mai sus.

DIALOGURI

n-a fost niciodată chemat în mod expres”
(Gabriel Liiceanu). Pe o pagină din jurnalul meu am scris: ,,Mi s-a împlinit visul! La
Concursul Național ,,Ionel Teodoreanu”
am fost sub aripa sufletească a împlinirii!”. Am fost prin zborul lucidității interioare acolo unde e gândul. Învățând pentru
proba orală, am găsit o frază care mă definește: ,,La început locuim în cuvinte ca
într-o mare casă comună. Apoi, câte unul
din noi își ia cuvintele și se mută singur pe
o colină. Își face acolo coliba lui, iar ceilalți

Andrei Florean, XI C, olimpic
național
Pentru a rezuma Olimpiada de Germană,
n-am nevoie decât de un cuvânt
– ‘memorabil(ă)’. Dacă aș clasifica
săptămânile de neuitat din viața mea, cele
șapte zile petrecute la Ploiești ar ocupa
unul din primele locuri.
Am cunoscut emoții, oameni și momente
ce nu credeam c-am să cunosc vreodată.
Am legat prietenii strânse, am trăit
despărțiri sfâșietoare, am rămas cu o parte
din fiecare moment și persoană în mine;
sper ca și ei să fi rămas la fel.
Senzația victoriei a fost, din păcate,
diminuată, asurzită de oboseala acumulată
și de nostalgia pe care deja începusem să
o simt - știam că finalul tragic se apropie.
Știam că „destinația” nu conta așa de mult,
dar știam și că nu o voi uita vreodată.
Nu diploma a fost achiziția cea mai
importantă. Diploma mi-a îmbogățit C.V.ul, nu sufletul. Nu caracterul. Cele mai
importante au fost persoanele alături
de care am trecut prin toate cele șapte
zile. Împreună am explorat o lume nouă
pentru toți, de parcă am fi fost prieteni din
copilărie. Împreună am râs, am tremurat
de emoții, chiar am vărsat lacrimi la final...
Împreună, timp de o săptămână.
Acum, fiecare s-a întors la viața lui banală,
dar relația de camarederie formată atunci
a fost asemenea uneia formate în armată...
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Iar în unele nopți, sunt sigur că fiecare din
noi își amintește cu drag de nopțile albe
petrecute în cămin, de diminețile grăbite,
de oraș, de piesa de teatru, sau de munca
depusă... Sau de tot.

Victor Roșca, VIII C, olimpic
național
Încă de când eram mic, m-a pasionat
viaţa plantelor şi a animalelor, dar mai
ales a omului. De ce uneori un transfer de
sânge nu este posibil? De ce unii oameni
sunt foarte mici, iar alţii mult prea înalţi?
Cu prilejul participării la olimpiada
naţională de biologie, am reuşit să
găsesc un răspuns unor întrebări care mă
frământau, dar şi să astâmpăr curiozitatea
din mine, cel puţin pe moment.
Studiul biologiei are multe avantaje: afli
cum funcţionează viaţa pe pământ, de ce
omul este superior celorlalte animale,
cum reuşeşte omul să se adapteze la
viaţa de zi cu zi şi multe altele. Spre
deosebire de matematică sau fizică, la
biologie mereu va exista o excepţie de
la mersul normal al lucrurilor, cum ar fi o
glandă care are hiposecreţie sau infecţia
unui anumit organ cu bacterii. Din acest
motiv, cu ajutorul anatomiei poţi găsi un
răspuns semnelor pe care corpul ţi le arată
şi să încerci să îţi menţii sănătatea singur.
Pe zi ce trece, tot mai multe tipuri de
virusuri sau de bacterii sunt descoperite,
de aceea şi biologia evoluează la rândul
ei, făcând studiul detaliat al acesteia un
univers nemărginit.
Mulţumesc doamnei profesor Alina
Bîrliga, care şi-a sacrificat zile întregi
făcând eforturi pentru a mă învăţa cât
mai multe lucruri fascinante şi care a
aşteptat mai emoţionată decât mine
afişarea rezultatelor. Fără ajutorul
dumneaei, nu aş fi visat la o calificare la
olimpiada naţională, cu atât mai mult un
loc printre cei mai buni din ţară.

Interviu cu Doamna Invatatoare
Am incheiat o etapa foarte frumoasa din
viata mea: Scoala Primara “Carmen Sylva”,
Iasi. Am ales sa o intervievez pe doamna invatatoare, Iluta Viorica, persoana care m-a
invatatat atat de multe lucruri, de la tinutul stiloului in mana pana la cele mai grele
probleme de matematica si pana la a crea
cele mai frumoase compuneri.
Buna ziua! Va multumesc ca ati acceptat sa
imi acordati acest interviu. In primul rand
sunt onorata ca am fost eleva dumneavoas-

ta responsabilitate, cu multa munca si cu
dorinta de a imi vedea elevii acolo unde isi
doresc.
Cum priviti fiecare generatie in parte?
(Sunt ele diferite?)
Sigur ca da.Fiecare copil in parte e diferit,
fiecare generatie este altfel, nu pot asemana generatiile intre ele, pentu ca fiecare
generatie inseanma alte responsabilitati si
alte sentimente.

Ce va determinat sa alegeti aceasta
meserie?

Cu ajutorul dvs am reusit sa intru la cole- Dragostea petru copii e tot ce pot spune si
giul mult dorit , cum a fost aceasta experi- bineinteles mi-am dorit mereu sa practic
enta de a pregati elevii pentru asemenea aceasta meserie minunata.
examen ?
Nu a fost usor deloc, dar a fost o experien- Daca ati da timpul inapoi, ce alta meserie
ta frumoasa pe care am pregatit-o cu mul- ati practica?
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Ioana Vasilache
CNER V C

Nu as da timpul inapoi, ador ce meserie
fac, ador copiii si ma reprezinta.
De ce ati ales sa profesati in invatamantul
primar si nu sa fiti profesor?

DIALOGURI

Deoarece copii la aceasta varsta sunt usor
de modelat, sunt curiosi sa afle multe si
dornici sa invete.Este un setiment aparte
atunci cand formezi o generatie si observi
evolutia lor.
In sufletul meu se gasesc multe emotii pe
care nu le pot explica prin cuvinte .
Cine sau ce va motiveaza in aceasta
meserie?
M-a motivat dragostea pentru copii,
rezultatele pe care le-au obtinut.In fiecare
copil am vazut mereu si copilul meu si
am inteles astfel usor mintea si sufletul
copilului.

Cum caraterizati generatia pe care o aveti
acum?
Energici, o generatie nelinistita, dar care VA MULTUMESC PENRTU INTERVIUL
promite mult.Este o generatie diferita de ACORDAT.SUNT MANDRA CA V-AM.
celalalte si intr-adevar am mult de muncit,
dar presimt ca va fi bine.
AVUT INVATATOARE SI VA UREZ MULT
SUCCES CU GENERATIA DE ACUM!!!
Ce planuri de viitor aveti?
In primul rand sa fiu sanatoasa ,sa imi duc
sarcina la bun sfarsit si cu multe succese.
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De pe scena liceului pe scena
teatrului
R.- De ce ati ales sa jucati in teatrul
Luceafarul?
E.F.- La inceput am avut ocazia sa joc
pentru copii. Mai tarziu a inceput sami placa acest gen de spectacole si de
spectatori.
R.- Care este piesa in care ati jucat cel mai
mult timp ?
E.F.- Cel mai mult am jucat in ,, Clovnii’’
care a fost pus in scena in urma cu mai
bine de zece ani .
R.- Cu care dintre colegii dumneavoastra
ati colaborat cel mai mult ?

Trif Ioan si Cozma Serban
CNER V C

Cand vii la Teatrul Luceafarul din Iasi
e o mare bucurie sa te intalnesti cu
actorul Emanuel Florentin. Intotdeauna e
amabil, zambitor si ce e foarte important, e
rabdator cu copiii. Faptul ca e absolvent
al Colegiului National Emil Racovita nea facut sa ne dorim sa-i adresam cateva
intrebari.
Desi e tanar, Emanuel Florentin si-a luat
doctoratul, este profesor la Facultatea
de Teatru si autorul cartii ,,Pantomima
sau drumul de la joc la arta”.
La intrebarea noastra, de cand pasiunea
pentru teatru , Emanuel ne-a raspuns :
E.F.- Aceasta pasiune o am din liceu,de prin

E.F. – Cel mai mult cred ca am colaborat
cu cei care joaca si ei in ,,Clovnii’’. N-am
stat sa numar spectacolele sau intalnirile
cu colegii mei. In principiu cu cei de varsta
mea, mai putin cu cei proaspat sositi in
teatru.
R.- Care este piesa preferata in care jucati?
E.F. – De obicei spectacolul meu preferat
este cel mai nou adica ,, Harap Alb “.
R.- In cate piese ati jucat ?
E.F.- Din 1995 pana in prezent au fost
2000-3000 cred .
R.- Ce sentimente ati avut cand ati castigat
premiul de ,,Cel mai bun actor de la
Festivalul Artei Papusaresti de la Praga “?
E.F.- Am simtit
recunostinta.

bucurie,mandrie

si

R.- Va multumesc ca ati acceptat sa ne
oferiti acest interviu.
E.F.- Cu mare placere.
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clasa a X- a. Atunci m-am hotarat sa urmez
acest drum.

“Arta - o rana transformata in
lumina” - Georges Braque
Madalina Motriuc
CNER X B

DIALOGURI

Aţi putea pentru inceput să vă prezentaţi
cititorilor in cateva cuvinte?

Cum se imparte viaţa unui artist intre
carieră si familie?

Sunt Ionela Arvinte, actriță la Teatrul
Luceafărul Iași din anul 1998.

Sunt un om fericit din punctul acesta de
vedere. Am un soț minunat și doi copii de
17 și 11 ani.

De cand a inceput pasiunea pentru teatru?
Fac teatru de la 10 ani. Am început la fosta
Casă a pionerilor, actualul Club al Copiilor.
Jucam atunci alături de Marius Manole,
Florentina Țilea, Irina Mititelu, Liliana
Croitoru, Ioana și Raluca Bujoreanu, Carla
Tompea și mulți alții. O parte dintre aceștia
astăzi sunt nume mari ai scenei românești
sau profesori de teatru.
Care a fost prima piesă in care aţi jucat?
Fiecare spectacol are emoția lui. Dar,
totuși, cele mai mare emoții le-am avut la
Cenușăreasa, unde am avut-o parteneră
de scenă pe fetița mea Teodora.
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Care a fost speclacolul la care aţi avut
cele mai mari emoţii?
Fiecare spectacol are emoția lui. Dar,
totuși, cele mai mare emoții le-am avut la
Cenușăreasa, unde am avut-o parteneră
de scenă pe fetița mea Teodora.
Care sunt
preferaţi?

actorii

dumneavoastră

Sunt foarte mulți actori care imi plac.
Pe primul loc se află Marcel Iureș, din
generația mai veche, dar îmi plac foarte
mult tinerii actori care au o sensibilitate
aparte și o versatilitate mare a limbajului

DIALOGURI
scenic.
Consideraţi că vreo piesă de teatru
intrepretată v-a schimbat/dezvoltat pe
plan personal?
Fiecare rol și fiecare spectacol îl
îmbogățește pe actor. Pentru mine mai
speciale sunt rolurile din Oase pentru
Otto și Kajtuș Vrăjitorul.

vreo fobie, etc. De cele mai multe ori,
aceste informații nu le găsești în textul
piesei și atunci pui tu ,,carne” personajului.
Uneori el devine viabil sau nu.
Dificultatea poate veni dintr-o mișcare mai
specială a personajului sau a spectacolului,
dintr-un mod de a vorbi diferit, sau chiar
din faptul că îl simți sau nu aproape.

Care este cel mai greu lucru cand vine
vorba de punerea in scenă a unei piese de
teatru?

Emoțiile sunt foarte mari de fiecare
data și uneori poți să fi jucat deja câteva
reprezentații și încă să nu simți dacă ți-a
ieșit sau nu personajul.

Fiecare spectacol începe cu întocmirea
fișei personajului: cum îl cheamă, câți ani
are, ce îi place să mănânce sau să bea,
culoarea preferată, dacă are vreun defect,

Despre cum se naște un spectacol și
cam cât muncește un actor până când
dă viață rolului, puteți vedea în Playing
Shakespeare la Teatrul Luceafărul Iași.
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Școala Eterna
Aurel Gheorghiță
Profesor de limba și literatura română

Trecuse puțină vreme de la ieșirea mea la
pensie și, într-una din zile, mă întâlnesc
cu unul dintre primii mei elevi, ajuns între
timp un cunoscut ziarist din această parte
a tării.
După un schimab de vorbe firești în
asemenea împrejurări, înțeleg, uimit, că
el aflase, deja, că mi s-a schimbat statutul
social...
Convorbirea a început cu evocarea unor
momente din anii când el mai era încă
elev, a continuat cu un schimb de opinii
privitoare la schimbările ce s-au produs și
se produc în învățământul românesc(“prea
des”-părerea lui) etc.
Către sfârșitul discuției noastre, mi-a pus
următoarea întrebare pe care, cu neliniște,
mi-o puneam și eu în acele zile:”Ce simțiți
acum și cum vă imaginați -în anii ce vinlegătura cu instituția mi-o puneam și
eu în acele zile:”Ce simțiți acum și cum
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vă imaginați -în anii ce vin- legătura
cu instituția căreia i-ați slujit aproape
jumătate de veac?”.
Bănuind că urmărea să-i furnizez “material”
pentru un eventual articol, l-am rugat să
nu dezvăluie conținutul dialogului nostru,
având eu anumite rețineri în relațiile cu
presa...(Mi-a promis că n-o va face și s-a
ținut de cuvânt.)
Mi-am amintit de acea întâlnire, atunci
când mi s-a propus să realizez un material
pe tema relației școlii cu cei pe care i-a
avut dascăli, în timpul vieții lor active.
Ceea ce nu-mi era deloc limpede atunci, la
început -presupuneri, dorințe, speranțeodată cu trecerea anilor aceste legături au
căpătat concretețe, însumând toate datele
actualei certitudini!
Din ceea ce mai știam, dar și din constatările
mele din ultimii ani dinaintea încetării
activității mele de dascăl, ani în care am avut
onoarea și bucuria de a profesa în Colegiul
Național “Emil Racoviță”, pot afirma că în

Aşa stând lucrurile, noi, cei de acum, dar
şi cei dinainte, care, prin firescul vieţii, neam încetat activitatea, nu ne simţim deloc
uitaţi!
Regretele, tristeţile, nostalgiile prilejuite
de o asemenea despărţire, au fost şi
sunt mereu “îndulcite” de ceea ce face
permanent şcoala pentru noi şi, aş îndrăzni
să spun, noi - încă – pentru ea.
E un sentiment de-a dreptul uluitor, acela
de a nu te simţi îndepărtat de şcoală, după
ce ai slujit-o timp îndelungat!
Pentru a ilustra această trăire, voi înşirui
doar câteva dintre acţiunile prin care se
prelungeşte, oarecum, “viaţa noastră” de
oameni ai şcolii.
În primii ani de după pensionare, mulţi
dintre noi am fost solicitaţi să colaborăm
la diferite activităţi desfăşurate în Colegiu:
cercuri cu elevi, elaborare de materiale
necesare învăţământului, supliniri ale
unor colegi nevoiţi, pentru perioade mai
scurte
colegi nevoiţi, pentru perioade mai scurte
sau mai lungi de timp, să lipsească din
şcoală etc.
În instituşie se organizează evenimente
culturale şi artistice la care suntem invitaţi
şi participăm împreună cu dascălii şi
elevii de acum, la manifestări prin care
sărbătorim evenimente din viaţa şcolii
şi ne bucurăm împreună cu prilejul unor
sărbători tradiţionale ale poporului nostru.
În ce mă priveşte, trecerea de la activitatea
la catedră la acest nou stadiu al existenţei
mele, s-a făcut aproape pe nesimţite,
în sensul că prezenţa mea efectivă în
şcoală – fizică, sufletească şi didactică
– s-a mai prelungit încă vreo câţiva ani,
datorită unor solicitări de a suplini colegi
– în special tineri – angajaţi periodic, în
activităţi tineri – angajaţi periodic, în
activităţi extraşcolare, ori nevoiţi să-şi
rezolve problemele personale. A fost o
perioadă în care, trăind efectiv, în mijlocul

acelora ce reprezentau viitorul Colegiului
nostru, am uitat de mine...
Am legat amiciții, i-am cunoscut -și m-au
cunoscut- pe mulți dintre aceia cu care
am fost coleg(autentic...)- pe care atunci,
când eram activ, n-am avut mai cu seamă
timp să-i cunosc mai bine. Ei mi-au întârit
convingerea că școala noastră a rămas pe
mâini bune! Confirmarea au adus-o anii ce
au urmat...
Așa se face că, în urmă cu mai mulți ani,
a luat ființă Clubul Seniorilor, în cadrul
căruia în fiecare a treia marți(pentru noi
această zi nu este nefastă...) a fiecărei luni
din an, la ora 17, în sala P7, desfășuram activități ce însumează valențe prin care ne
petrecem reconfortant și folositor sufletului și minții, câteva ore din noua viață.
Voi menționa câteva, în ideea că dacă aceste rânduri vor poposi și sub ochii colegilor
noștri mai tineri -activii de azi- aceștia trebuie să știe că, după cunoștințele mele, un
asemenea club nu-și are corespondent în
nicio școală, cel puțin în acest colț al tării...
Și că atunci când vor înceta, la rându-le,
activitatea în școală, vor afla aici o tradiție
deja, pe care să o continue și s-o transmită
-și ei- celor ce-i vor urma!
În primul rând, cea mai importantă acțiune
a clubului este că NE ÎNTÂLNIM!
De aici decurg apoi celelalte. Ne informăm
reciproc cu ce se mai întâmplă în viețile
noastre, în familiile noastre; sărbătorim
evenimente plăcute -aniversări, onomastici, apariția unor noi membri etc, dar și
dintre acelea care nu înseamnă bucurii ba uneori chiar dureri - cum ar fi dispariția
unuia sau altuia dintre colegi, accidentele
unora, îmbolnăvirile etc.
Apropo! În marțea apaținând lunii februarie a fiecărui an, comemorăm creștinește
pe toți aceia care de la începutul existenței școlii până la zi, s-au mutat de la
noi, în eternitate...
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cei peste 50 de ani de existență a acestei
prestigioase instituții, conducerile ce s-au
succedat de-a lungul anilor, , au cultivat
un respect deosebit, o aleasă grijă şi –
de multe ori – chiar colaborări – cu aceia
care, la vremea lor s-au dăruit muncii de
edificare, de dezvoltare şi de desăvârşire
a unei construcţii – ŞCOALA – menite să
dăinuiască în veac.

NOSCE TE IPSUM

editoriale din diferite domenii, evocări de
personalități din peisajul cultural, artistic
și științific, de ieri și de azi, lecturăm din
creațiile noastre proprii, ne întâlnim cu
foști elevi, astăzi ajunși pe culmi ale personalității lor, pe trepte înalte ale profesiunilor lor, de la care primim informații
și sfaturi, așa cum făceam noi, când ei se
aflau în bănci; sărbătorim împreună Crăciunul, Anul Nou, Paștele, cu aceeași bucurie, ca altădată...
Și câte încă nu mai făceam(!), dar nu le pot
semnala aici pe toate! Esențial e faptul că
aceastea contribuie și la o mai profundă

cunoaștere între noi și, mai ales, la menținerea formei noastre mintale și psihice,
fără de care vârsta pe care o avem ar înseamna o mare povară!
Pentru mine, Colegiul ” Emil Racoviță” , înseamnă mult mai mult decât faptul de a fi
fost, pentru o vreme, profesor la una dintre catedrele lui! Aici s-au format ca oameni ca viitori profesioniști, copiii și nepoții
mei! Aici -sunt sigur- că o vor face și viitoarele mlădițe aparținând cimotiei mele!
Școala mea permanentă, de azi și de
mâine!

Calea Autocunoasterii
George Slabu-Pascal
CNER VI A

Interviu cu Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
de la Facultatea de Teologie Ortodoxa
,,Andrei Şaguna” din Sibiu.
Î: Anii petrecuți de copii și tineri în
școală, sunt urmați de pașii făcuți spre
autocunoaștere. Care credeți că ar fi calea
dreaptă pe care să își îndrepte acești pași?
R: Nu cred că există o cale dreaptă. Să
accepte ajutorul când nu se descurcă, să
asculte sfaturile competente, să muncească
mult, atent și bucuros. Cred că plictisul din
școală- dușmanul cunoașterii, ne are de
parteneri. Sigur că e important să învățăm
ceea ce ne face plăcere, dar nu avem voie
să uităm că a ne lăsa educați înseamnă a
accepta provocarea la efort a celor care
ne învață. În ce privește autocunoașterea,
pentru un tânăr ea este legată de
cunoaștere, de asumarea unor modele
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de trăirea în acord cu modele- și nu spun
aici vedete. A citi atent instrucțiunile de
utilizare ale sufletului înseamnă a respecta
mijlocul lui de punere în valoare. Dar nu
cred că există o cale dreaptă, pentru fiecare
dintre noi efortul este diferit și poate să
doară tare autocunoașterea. Dar trebuie să
trăim, să nu refuzăm viața în coordonatele
cunoașterii și responsabilității. A ne prosti
mereu cu false idealuri înseamnă a ne bate
joc de noi. Refuzați joaca de-a oamenii
liberi înainte de a afla adevărurile mari
ale vieții: credință, nădejde și dragoste. Nu
libertatea e o virtute ci căutarea și aflarea
adevărului.
Î: Ce ar trebui să facă tânărul copil în
acest sens?
R: Să crească. Simplu, fără să sară peste
etape din viață. Să admită vârsta la care se
află și să se bucure de ea. Asta presupune
să fie atent și gata să se lase învățat, să
transmită limpede nevoile sale și să nu
subestimeze pe nimeni. Și să iubească să
fie om.

NOSCE TE IPSUM
Î: Ce ar trebui să facă profesorii?
R: Mi-e greu să dau sfaturi colegilor mei.
Cred că nouă, ca oameni, ne trebuie
ajutorul vostru, al elevilor. Noi trăim din
dragostea voastră, din atenția voastră,
din colaborarea voastră. Efortul nostru
are nevoie să fie orientat corect, spre
nevoile voastre și spre educarea noastră
continuă. Cred că în sistemul de educație
al actualei generații profesorii sunt cei mai
lucizi parteneri ai voștri, căutând mereu
să răspundă efortului vostru de creștere.
Și mai e ceva. În timp ce voi creșteți, noi
îmbătrânim. Obosim, uneori cumplit. Cred,
personal, că avem obligația de a ne și
odihni dacă vrem rezultate.

numai pentru viața aceasta. Știu, pare ciudat oarecum, dar eu nădăjduiesc să-mi
educ bine copiii pentru Rai. Să fie bucurie
lui Dumnezeu.
Î: Cu speranța că vom continua acest dialog, vă rog să adresați un mesaj profesorilor și elevilor de la Colegiul National
“Emil Racovița” din Iași.
R: Să fiți bucuroși unii de alții, să vă întăriți
în puterea de a trăi frumos. Și să vă spuneți
des, foarte des, că vă iubiți și vă respectați.
Dați motive de bucurie marelui educator
care este Dumnezeu.

Î: Ce rol au părinții?
R: De părinți, de mamă și tată. Ei vă asumă
cu toate, bune și rele, biruințe și înfrângeri.
Dincolo de suportul material al vieții de zi
cu zi, ei au obligația de a vă vedea părinți ai
copiilor voștri. Și dincolo de moarte. Pentru
Alte cuvinte • noiembrie 2016 • 21

Autocunoașterea
Prof. Cornelia-Livia Sârghie
CNER
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Facem parte dintre miracolele lumii căreia
îi aparținem și încercăm să ne redescoperim, cu fiecare etapă existențială parcursă,
mereu alții, totuși mereu aceiași. Conștientizăm, astfel, că avem un potențial
uriaș pe care îl putem folosi în multe domenii și situații. Înțelegem că trebuie să
ne valorificăm resursele în scopul progresului, atât personal, cât și instituțional.
Autocunoașterea înseamnă înțelegerea
potențialului creator și folosirea și cultivarea talentului/ talentelor. Howard Gardner
are în vedere teoria inteligențelor multiple (matematică, lingvistică, artă etc.),
ilustrând faptul că fiecare individ poate
excela, daca se descoperă pe sine și-și
înțelege valoarea, într-un anumit domeniu.
Ceea ce e important de conștientizat e
”cum” se realizează sarcinile/ îndatoririle,
accentul trebuind să cadă asupra calității
lucrului realizat. În măsura în care individul își cunoaște foarte bine resursele, poate
să le folosească eficient în cadrul instituției și în cadrul comunicărilor cu liderii
acesteia, asumându-și, cu toată seriozitatea, responsabilitatea sarcinilor primite.
Omul descoperă lumea, iar descoperirea
acesteia începe, în mod firesc, cu propria
persoană. Individul își cunoaște propriile
calități și defecte, însușiri pe care trebuie
să le conștientizeze, valorizând calitățile
și încercând să transforme defectele în
calități. Pe de altă arte, individul înțelege că, pornind de la sine (autoanalizându-se în mod corect), îl poate înțelege pe
celălalt (înțelege că nimeni nu e perfect),
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îl poate percepe în mod corect,îl poate
cunoaște. Înțelegerea lumii e direct proporțională cu propria experiență de viață.
Propria persoană și propria experiență de
viață devin repere în evaluarea oricărei
situații de viață. Descoperirea lumii prin
prisma propriei experiențe și a propriei
viziuni înseamnă să te bucuri, în orice
clipă, de miracolul vieții, care rămâne
mereu surprinzătoare, prin faptul că este
privită altfel, cu fiecare etapă parcursă.
Autocunoașterea este fundamentală în
procesul de comunicare instituțională,
ținând seama de faptul că în orice firmă
accentul cade pe dezvoltarea complexă
a angajaților, competența profesională,
pe acceptarea diversității, pe motivația
personală, pe realizarea performanțelor
deosebite, pe căutarea celor mai bune
strategii. În măsura în care, cunoscându-se pe sine (resursele, calitățile, temperamentul, conștientizarea emoțională,
principii, nevoi,valori, asumarea responsabilității, luarea unor decizii corecte).
În concluzie, individul trebuie să se orienteze mai întâi asupra propriei ființe, pentru că nu-i putem înțelege pe ceilalți, atâta
vreme cât nu ne înțelegem pe noi înșine și
nu putem iubi lumea/ pe ceilalți, dacă nu
ne putem iubi și accepta propria ființă și, în
acest fel ne ”construim”, cu fiecare alegere
înțeleptă pe care o facem, grație realizării
lui ”nosce te ipsum!”(cuvintele scrise pe
frontonul templului lui Apollo de la Delfi
au devenit, de altfel, una dintre propozițiile
fundamentale ale socratismului), pe care
anticii, nu întâmplător, puneau accent.

ESEURI

Retelele Sociale
Bune&Rele

Ecaterina Vlasie
CNER X A

In ultimele doua-trei luni am decis sa renunt la majoritatea retelelor sociale. De
la inceput am realizat ca nu pot renunta
la toate. Singurul mod in care as fi putut
tine legatura cu colega mea din Moldova fara sa cheltuiesc o avere pe facturile
telefonice. Parintii mei au plecat intr-o
vacanta in strainatate si din nou am fost
nevoita sa folosesc o retea sociala.
Intr-un final, am decis sa pastrez Skype.
Pe parcursul verii am avut parte de un
timp relaxant si de mult mai multa libertate. Am decis sa imi folosesc timpul
liber pentru a citi si pentru a iesi cu prietenii din cand in cand. Am observant ca
eram mai relaxata ca de obicei, nu numai
pentru ca eram in vacanta, ci si pentru ca
nu ma simteam „incatusata” de telefonul
meu. Inainte imi verificam macar o data pe

pe ora telefonul pentru notificari . Faptul
ca nu am mai avut aceasta grija pe cap,
cred ca m-a ajutat sa petrec mai mult timp
cu mine insami si sa ma cunosc mai bine.
Odata cu inceputul scolii, totusi, am avut
parte de un mare disconfort. Am realizat
ca facebook, de exemplu, nu are doar scop
recreativ. Tot mai des profesorii preferau
sa trimita teme pe grupul clasei de pe facebook, ca informatia sa ajunga mai rapid. De
fiecare data trebuia sa rog pe cineva sa imi
dea ceea ce postase profesorul. Pentru colegii mei era mult mai usor si placut decat
modul obisnuit de a primi o tema sau un
anunt, dar pentru mine era cu mult mai greu.
Am realizat ca retelele sociale la momentul actual sunt indispensabile in viata
unui adolescent nu doar pentru a comunica cu prietenii lui sau a pierde timpul
pe internet, ci si pentru scopuri practice.
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Știinta – Întotdeauna
Surpinzatoare si Fascinanta
Rosu Daria-Maria
CNER V C

ESEURI

În data de 30 septembrie, studenții Facultății de Fizică din cadrul Universității
“Alexandru Ioan Cuza” din Iași, au pregătit
un adevărat spectacol al știnței în cadrul
evenimentului “Noaptea de Știință”, organizat pentru a 4-a ediție la Iași.

În cadrul acestui eveniment, mai multe
echipe de studenți, sub îndrumarea profesorilor, au prezentat diferite
proiecte din robotică, informatică, astrofizică, fizica pamântului, meteorolo-

struite dintr-un material ceramic care este
izolator și nu transportă curent electric.
Peste pastiluțe se toarnă azot lichid care
le răcește până la -178 de grade, acestea
devenind
superconductori,
transmițând
curentul electric, și astfel între câmpul
magnetic al șinei și cel al trenulețului
se creează acest fenomen de levitație.
- Ce va determinat să imbrațișați acest
domeniu?
- Deoarece fizica nu se referă doar la manualul
de fizică și la multitudinea de probleme pe
care noi le rezolvăm începând cu gimnaziul
si terminând cu facultatea, ci explică toate
fenomenele pe care le întâlnim în natură .
-Aveți un om de știință pe care îl apreciați în
mod deosebit?
-Nu apreciez în mod deosebit un singur om de
știință, ci le acord același respect și apreciere
tuturor.
-Ce așteptări aveți pe viitor?

Numeroși copii și tineri de toate vârstele
au privit cu entuziasm și interes, pătrunzând pentru câteva momente în minunata
lume a științei.
Privind cu interes acest eveniment, m-am
oprit pentru a cunoaște câțiva tineri studenți, participanți la acest festival, ocazie
cu care am stat de vorbă cu ei, punându-le
câteva întrebări:
- Vă rog să vă prezentați și să vorbiți despre proiectul dumneavoastră!
- Mă numesc Laura, în experimentul nostru avem un trenuleț care se deplasează
datorită levitației (ridicare în aer fără mijloace mecanice) magnetice, șina este
formată din supermagneți, iar locomotiva
este construită la exterior din polistiren,
iar în interior se află trei pastiluțe con24 • Alte cuvinte • noiembrie 2016

- Doresc să devin la rândul meu profesor și
să le explic copilașilor că fizica nu este numai
acea materie de care se sperie toată lumea,
ci ca prin aceasta putem înțelege foarte
multe fenomene pe care le întâlnim zi de zi.
- Ce le-ati putea sugera generațiilor viitoare
cu privire la acest domeniu de activitate?
- Le recomand să nu se teamă de acest domeniu
deoarece este foarte interesant și întotdeauna
va fi ceva nou de cercetat și de descoperit.
De asemenea, la eveniment, l-am întâlnit
și pe Nicolae, membru în cadrul “Fundației
Comunitare” Iași – “Fondul Științescu” care ne-a
prezentat proiectul “Roboticon”, care constă
într-o mașinuță construită dintr-un computer
Arduino, doi senzori de întuneric și unul de
lumină și o baterie externă care se deplasează
singură pe un traseu determinat, oprindu-se la
o bariera și apoi continuandu-și singură drumul.
Mi-aș dori ca Iașul să organizeze mai
des astfel de evenimente deoarece am
văzut mulți tineri pasionați de acest
domeniu
interesant,
numit
știință.
Închei acest articol cu concluzia: pasiunea
vine din cunoaștere, iar cunoașterea vine din
dorința și curiozitatea de a ști cât mai mult.

Experienta elevilor in cadrul
proiectului “Filit” 2016

Vina Andreea Madalina
CNER X A

Ca in fiecare an scoala noastra
are deosebita placere de a gazdui
reprezentanti
ai
proiectului “Filit“
si bineinteles ca nu puteam rata o
asemenea ocazie de a ma intalni cu
oameni importanti din lumea literaturii.
Anul acesta au fost invitati criticii literari
Paul si Bianca Cernat care m-au facut
sa privesc cu alti ochi lumea cuvintelor.
Fata de alte editii “Filit“ i-am simtit pe
Invitati mai apropoati de public, fapt
datorat probabil si varstei acestora.
O intrebare din public care mi-a starnit
interesul a fost “ De ce critici si nu
sctiitori?” al carei raspuns s-a ridicat de
asemenea la nivelul sau : “ Un critic este
un scriitor ratat”. In opinia celor doi , un
critic literar isi petrece viata mai mult
criticand-o decat traind-o, iar pentru a
fi un critic literar ai nevoie de o mica
doza de egoism. Exemplificand ultima
afirmatie cei doi au spus ca daca un
prieten apropiat scoate o carte proasta
trebuie sa ai curajul sa i-o spui.
Asadar , si anul acesta am avut o experienta
frumoasa in cadrul proiectului “Filit“ si
astept cu nerabdare editia urmatoare.

Pe 28 octombrie, in cadrul intalnirilor
FILIT, la Colegiul National Emil Racovita
a avut loc o intalnire intre elevii liceului
si doi critici literari, Paul Cernat si Bianca
Cernat, doua nume importante din critica
romaneasca. Dialogul a fost unul placut,
cordial, chiar daca au fost emotii atat
din partea oaspetilor, cat si din partea
elevilor; s-au abordat subiecte diverse din
critica,dar si literatura, demonstrand inca
o data, ca lectura si inclinatia de a reflecta
asupra lumii nu s-a pierdut definitive
intr-o societate din ce in ce mai neatenta
la detalii.
S-a vorbit despre ce se citeste, cum se
citeste de ce se citeste si in ce masura
ne influenteaza cartile, mai ales in
adolescenta,cand acumulam cele mai
multe informatii si ne punem cele
mai multe intrebari. Cei doi critici au
marturisit ca Dostoiveski i-a influentat in
adolescenta, printre multi altii. Critica a
fost un alt subiect de discutie, si ce este
un critic, definit in nota de anecdota:”cel
care a ratat in alte genuri literare”, “cel
care”,dupa cum a spus domnul Paul
Cernat, “se simte mai bine criticand viata
din exterior decat traind-o”, precum si
aparenta disputa dintre critic si scriitor.
In incheierea intalnirii, un elev a citit un
fragment dintr-o creatie proprie, care a
fost supusa unei critici “impromptu” din
partea celor doi invitati. Astfel, intalnirea
s-a terminat in aceeasi nota de cordialitate
si dialog deschis cu publicul,si discurs liber
care, de altfel, reprezinta ceea ce doreste
FILIT sa promoveze.
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Mocanu Diana
CNER X A

Spectacolul Teatral

Prof. Cornelia-Livia Sârghie
CNER

ESEURI
Spectacolul teatral, o convenţie între actori şi spectatori, duce la realizarea catharsisul-lui, dacă e îndeplinită condiţia calităţii. Dramaturgii au urmărit, în general,
să realizeze o monografie a societăţii în
piesele create, fie că au realizat comedie,
dramă ori tragedie, iar actorii au asumat cu
responsabilitate roluri in care s-au transpus cu toată fiinţa, indiferent de vârstă.
Afirmând acestea, ne refererim şi la elevii-actori ai Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”-Iaşi, care au devenit pasionaţi de
această artă, în special în urma participării
la proiecte educative legate de teatru.
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Prin promovarea unor trăsături precum
creativitate, spontaneitate, sensibilitate,
imaginaţie, IQ şi EQ, naturaleţe, entuziasm, pasiune, asertivitate, abilităţi de comunicare, procesul educaţional câştigă în
eficienţă şi calitate. Nu în ultimul rând,
urmărindu-se şi dezvoltându-se toate
acestea, se ajunge la autocunoaştere şi la
cunoaşterea celorlalţi, la îmbunătăţirea
adaptării la scoală, la creşterea încrederii
în propria persoană, la controlul emoţiilor,
la dezvoltarea competenţelor, a atenţiei, a
memoriei, a vitezei de reacţie şi a capacităţii de concentrare. Prin jocul de rol, prin
gestică, mimică, mobilitate pe scenă, prin
comunicare verbală, dar şi prin comunicare non-verbală (ex.: prin mimare)-valorificând, deci, specificul activităţilor
teatrului- se pune, firesc, accentual pe
dezvoltarea personală a elevilor. Este ceea
s-a urmărit prin realizarea unui asemenea
proiect, “Teatrul şi literatura, mijloace ale
dezvoltării personale ale elevilor”. În cadrul unor asemenea activităţi li se vor dezvolta spiritul critic, gândirea critică şi se va

ESEURI

realiza, astfel, disocierea între valoare şi
non-valoare în arta spectacolului teatral şi
nu numai.

“Teatrul şi literatura, mijloace ale dezvoltării personale ale elevilor” e un proiect la
care au participat elevi din clasele IX B, IX
A.VII D, XI B, XIA, la „Seara Comediei” din
decembrie 2015, dar şi la Festivalul „Hai la
teatru!” de la Teatrul „Luceafărul”-Iaşi (2003-2016) și la Simpozionul Internaţional
„Literatura şi celelalte arte” organizat de
Colegiul Naţional în iunie 2016.

“Teatrul n-are a face nici cu vreo clădire
anume, nici cu un text, nici cu actorii, nici
cu forme sau stiluri. Esenţa teatrului se
află într-o formă de mister numit “clipa de
faţă”” (Peter Brook)
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Rezultate:
La Simpozionul Internaţional „Literatura
şi celelalte arte”, organizat de Colegiul
Naţional-Iaşi:

ESEURI

-Premiul pentru interpretare masculină,
obţinut de Andrei Dascălu, pentru jocul
din piesa „Vicleniile lui Scapin” de Moliere
Premiul pentru interpretare feminină
obținut de Bianca Harnagea pentru jocul
din punerea în scenă a unui fragment din
”Singur pe lume” de Hector Malot
-Premiul III obţinut de trupa “Globus” cu
un fragment piesa lui Moliere-„Vicleniile
lui Scapin”
La Festivalul “Hai la teatru!” organizat
pe 20 martie 2016 de Teatrul “Luceafărul”-Iaşi:
-Premiul pentru interpretare masculină
obţinut de Alex Amarandei care a jucat
rolul principal (Scapin) în piesa „Vicleniile
lui Scapin” de Moliere, pusă în scenă de
trupa „Globus”
-Premiul pentru interpretare (în travesti),
obţinut de Sabina Huțanu ce a jucat în piesa „Vicleniile lui Scapin” de Moliere
-Premiul pentru omogenitatea echipei,
obţinut de trupa „Globus”, ce a pus în
scenă “Vicleniile lui Scapin”de Moliere
-Premiul pentru omogenitatea echipei,
obţinut de trupa „Theatrum”, ce a pus în
scenă “Îmblânzirea scorpiei”de W.Shakespeare
-Premiul pentru interpretare feminină,
obținut de Bianca Harnagea pentru jocul
din punerea în scenă a unui fragment din
”Singur pe lume” de Hector Malot
-Premiul pentru interpretare feminină,
obținut de Iarina Aburculesei pentru jocul
din punerea în scenă a unui fragment din
”Singur pe lume” de Hector Malot
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Concursul Internaţional „Giovani Idee”

Mălina Cusutură & Brianna Dorea
CNER X B

În perioada 11-14 noiembrie 2016, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași a reprezentat România prin participarea la prima
etapă a concursului internațional „Giovani
Idee”, un concurs adresat tinerilor care are
ca temă motto-ul „Lucrând pentru Europa:
Dreptul la un viitor”. Colegiul a delegat
șase elevi din clasele X A (Ioan Alexandra,
GuzelSara, Leuciuc Maria și Zaharia Mihai)
și X B (Dorea Brianna și Cusutură Mălina)
pentru a participa la conferințe, în Italia,
alături de doamna profesoară Cornelia-Livia Sârghie. Coordonatorii fiecărei echipe
din CNER sunt Cornelia-Livia Sârghie (X A)
și Mihaela Hendreș (X B).
Conferințele au avut loc în Bergamo, Italia
pe 11 și 12 noiembrie. La acestea au participat atât echipe din Italia, țara gazdă,
Polonia, Spania, Ungaria, Albania și Belgia,
cât și profesori universitari din Italia și Polonia care au conferențiat pe teme de geopolitică și economie.

proiectului clasei. Elevii s-au remarcat
prin profesionalismul cu care au fost
făcute prezentările, fapt remarcat atât de
gazde, care au apreciat echipele colegiului, cât și de ceilalți competitori și coordonatorii lor. Categoriile la care Colegiul
Național „Emil Racoviță” este înscris sunt
strâns legate de domeniul informatic,
mai precis computer science. Fiind un
concurs pe clase, fiecare elev din cele
doua clase de matematică-informatică
lucrează intens la produsul final.
Le urăm succes atât celor din X A care
luccrează la „LER’s Next Generation” cât
și celor din X B al căror proiect se intitulează „R&B&J. The right to be. The right
to have a job. The right to have a future”
și ne dorim să auzim vești bune de la
aceștia cât de curând posibil.

Fiecare echipă CNER a expus, în limba engleză, la nivelul unor discursuri de înaltă ținută academică, câte o prezentare a
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Christine
de Stephen King
Diana Mocanu
CNER X A

CARTE

In după-amiaza de vară, înaintea
ultimului an de liceu, cand Arnie o vede
pentru prima oară pe Christine,are loc o
destructivă dragoste la prima vedere. Cei
doi au ceva în comun: ambii sunt în afara
societății,nu se supun regulilor ei și trăiesc
în dezacord cu normele lumii adolescntine
.Christine este într-o condiție groaznică,
zăcând în curtea veteranului Ronald
Lebay, insă reușește să îl atragă, printr-o
stranie putere de seducție, pe viitorul ei
proprietar, pe care îl alege ca mijlocitor
al voinței ei denomice, într-o așa măsură
încât acesta vrea s-o cumpere imediat.

Stephen King este un novelist american
contemporan, cunoscut pentru romanele
sale horror și thriller, care,de peste trei
decade, au fascinat cititorii din toate
generațiile prin lumile lor inovatoare,
unele întunecate și nesigure,fantastice , în
care normalul capătă o altă definiție (vezi
“Cimitirul animalelor”), altele fiind doar o
realitate distorsionată, în care personajele
puternice, realiste, al căror sange este
cald iar ale căror inimi bat mult după ce ai
închis cartea.(vezi “11/22/62”).
Christine este povestea lui Arnold
Cunningham, un adolescent respins de
societatea liceului său, și a pasiunii sale
destructive și bolnăvicioase, un Plymouth
Fury 1958, Christine,care are să-l conducă,
încet , la pierzanie.
Dennis Guilder, cel mai bun prieten al
lui Arnie, din perspectiva căruia este
povestită o bună parte din roman,își
incepe confesiunea recunoscând că ce are
să urmeze este un triunghi amoros între
prietenul său, Christine și Leigh Cabot, pe
care Arnie are s-o cunoască mai târziu, însă
sub semnul imposibilității, deoarece o
32 • Alte cuvinte • noiembrie 2016

Nu vom dezvălui acum în ce măsură
are Christine puterea de a acționa
de una singură,lăsând ca cititorul să
descopere singur, însă un lucru e cert:
prin intermediul Christinei, trecutul
este adus în prezent,într-un straniu ciclu
neîntrerupt,nefast, care distruge pe oricine
care intră în acest joc tragic, iar tragediile
se repetă, ca o profeție, cu o exactitate
care surprinde însuși elementul horror al
romanului.
Nu putem însă încadra Christine într-un
singur gen. E o epopee a adolescenței,
spusă pe ritmul amețitor de rock n roll, e un
fragment de viață care pare cât se poate de
veritabilă, cu personaje care se maturizează
,de-a lungul capitolelor,trecând de la
naivitatea adolescentină la ipostaza în
care sunt nevoiți să ia decizii care pot
avea consecințe importante, personaje
care încep să înțeleagă mai bine lumea,
dar în același timp, și jocul sinistru pe
care Christine l-a pregătit pentru ei. E
istoria unei prime iubiri, a unei prietenii și
a numeroaselor teste prin care trece, și a
unui adolescent rebel. O poveste pe care,
o dată ce o citești, o porți cu tine pentru
totdeauna, ca o piatră de hotar între
adolescență și maturitate.
(roman apărut în 2013 la editura Nemira)

Cartea „Eu sunt Malala” este o povestire
in care ne este prezentata realitatea
complicata din valea Swat din Pakistan.
Acolo, fetele aveau scoli separate de
baieti, femeile trebuiau sa poarte mereu
valuri pe cap si ele erau invatate inca de
mici sa fie supuse barbatilor. Fetele nu
prea erau date la scoala sa studieze.
Actiunea se desfasoara in jurul unei familii,
pe nume Yousafzai. Aceasta era formata
din 2 baieti si o fata, precum si parintii
lor. Pe fata o chema Malala. Mama era o
femeie tipic afgana, nu avea prea multa
carte si nu stia sa scrie. Tatal tinea foarte
mult la invatatura si conducea scoala de
fete unde invata Malala.
Pe parcursul cartii aflam ca valea Swat
a fost atacata de talibani, oameni rai si
fara mila, care se impotriveau invataturii,
astfel ca tuturor le era frica sa mearga la
scoala. Insa, in toata aceasta perioada
de temut cineva a avut curajul sa li se
impotriveasca, Malala. Nestiind la ce
riscuri se expune, tanara si-a cerut dreptul
la libertate si la educatie si a inceput sa
devina o voce puternica pentru apararea
fetelor. Acest lucru se facea la radio sub
un alt nume pentru a nu fi descoperita
de talibani. Astfel, Malala a fost invitata
la o conferinta pentru a a tine un discurs

despre drepturile la educatie si primit
premiul Malala in Pakistan.
Punctul culminant al cartii este acela in
care, in timp ce se intorcea cu autobuzul
acasa, a fost impuscata in cap de un taliban.
A fost afectata grav, insa a supravietuit
miraculos, fiind trimisa la Londra sa se
refaca. Acest lucru a determinat-o sa
continue ceea ce a inceput, indiferent de
riscuri. Pana la urma, a reusit sa castige
dreptul la educatie si libertate si a fost
premiata cu premiul Nobil pentru Pace.
Malala atrage atentia in primul rand prin
varsta pe care o are si prin puterea de
lupta de care da dovada. Este un model
demn de urmat si dovedeste ca varsta,
culoarea pielii, sexul, religia nu pot pune
bariere atunci cand determinarea este mai
presus de orice.
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Ionuț Matei Pădurariu
CNER VII C

Eu sunt Malala
de Malala Yousafzai

Ocolul Pământului în 80
de zile
de Jules Verne

CARTE
Tănase Maria
CNER VIII D

Am ales această carte deoarece este
plină de aventuri şi este foarte frumos
scrisă de autorul său, Jules Verne. Ea este
redactată pe baza unei călătorii realizată
de personajul principal, domnul Fogg, care
pe acea vreme era imposibil de închipuit,
ocolul Pământului în 80 de zile. Pe
parcursul drumului întâlneşte foarte multe
persoane, care îi devin prieteni (camarazi
de drum) sau care nu îl plac foarte mult pe
acesta.
Acţiunea din carte începe când el face
un pariu cu alţi parteneri din clubul
în care juca, despre această călătorie.
Este admirabil curajul cu care acesta a
acceptat, deşi dacă nu izbutea avea foarte
mulţi bani de pierdut. În timpul drumului
el a întâmpinat foarte multe greutăţi
(programul făcut de el era modificat din
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cauza unor întârzieri), însă el trecea foarte
uşor şi liniştit prin momente de acest fel.
Iar apoi bunătatea cu care se oprea din
drum pentru a ajuta diferite persoane,
necunoscute pentru el, mi-a atras atenţia
într-un mod plăcut. A fost urmărit şi
apoi arestat de un detectiv pe nume Fix,
domnul Fogg fiind asemănat cu un hoţ.
La final acesta ajunge cu o zi înainte, el
crezând însă că nu a ajuns la timp, adică fix
după 80 de zile. Din această călătorie el a
câştigat fericire şi noi prieteni.
Recomand această carte cu mult drag
deoarece este una dintre cele mai bune
cărţi şi demonstrează că omul poate
învinge mereu imposibilul, oricât ar fi el
de greu de realizat. Aceasta ne arată că o
persoană cu multă ambiţie poate ajunge
foarte departe.

Coliba unchiuluide H.Tom
Beecher Stowe
Balent Elena
CNER VII D

Romanul surprinde în paginile sale viaţa
grea a sclavilor negri în America.

CARTE

Cartea prezintă viaţa unchiului Tom,
un sclav înţelept, de o mare nobleţe
sufletească, pe care domnul Shelby,
proprietarul său, este nevoit să îl vândă
în urma unor neguţătorii păgubitoare.
Aceeaşi soartă o au micuţul Jim şi mama
sa Eliza, camerista credincioasă a doamnei
Shelby.
Cum Tom îşi urmează destinul fără revoltă,
mulatra hotărăşte să fugă de pe plantaţie
pentru a-şi salva copilul.
Structurat în capitole paralele, romanul
urmăreşte destinul acestor trei personaje
(Tom, Eliza şi Jim).
Tom are şansa de a se afla în slujba unui
proprietar omenos, Saint – Clare (care l-a
cumpărat de la târgul de sclavi).
Nu după mult timp, vândut din nou, a
trebuit să suporte cruzimile unui alt
plantator; bătăile acestuia i-au adus întrun final moartea.
Două negrese, care au avut de suferit
cumplit de pe urma aceluiaşi stăpân vor
răzbuna moartea lui Tom, făcându-l pe
plantator să-şi piardă minţile şi averea.
Acestui sfârşit tragic al bunului Tom, i
se opune destinul Elizei care a reuşit să
depăşească toate greutăţile ajungând
într-o ţară lipsită de prejudecăţi, Canada şi
apoi Franţa unde a trăit liniştită alături de
fiul ei, Jim.
Moartea lui Tom imprimă romanului o forţă
extraordinară în condamnarea inechităţii,
a diferenţierii oamenilor în funcţie de
culoarea pielii.
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Micul Print
de Antoine de Saint-Exupery

CARTE
Stoleru Ana
CNER VII C

Micul Print este personajul reprezentativ
pentru inocenta copiilor, care cauta
pricepere in oamenii mari, “ce nu inteleg
niciodata nimic singuri”. Copilaria, ludicul,
dar si inteligenta profunda de care copiii
dau dovada, se regasesc in Micul Print: in
faptele si in vorbele sale. De asemenea,
Micul Print are si darul de a spune din
inima adevaruri si valori ale vietii, pe care
oamenii mari cred ca le poseda.
Iubirea si curiozitatea ce ard in el nu se
sting niciodata in calatoria sa. Chiar daca in
drumul sau ratacitor si-a gasit si prieteni,
si oameni ce nu il puteau intelege, el si-a
indreptat aceasta frumusete launtrica si
spre ei. De asemnea, curiozitatea sa de a
descoperi scanteia inocentei ce abia mai
palpaia in adulti nu a incetat nici o secunda
in drumul sau.

Exact cum Micul Print a aparut pentru
aviator in mijlocul desertului, asa a aparut
si vulpe pentru el: dintr-odata. Vulpea este
misterioasa, generoasa, intelegatoare,
inteligenta, inteligenta sa fiind rodul
experientei. Ea ii impartaseste Micului
Print un secret privind existenta, o valoare
foarte importanta a vietii, ajutandu-l pe
el sa realizeze profunzimea unui adevarat
prieten.
Vulpea nu are o parere buna despre
oameni. Ea crede ca principalele lor
calitati sunt aceea de a creste gaini si
aceea de a dansa cu fetele din sat; iar ca
defectul lor este ca vaneaza vulpile. Mai
crede si ca sunt ignoranti, din cauza ca nu
isi iau ragazul de “a imblanzi” lucrurile si
astfel nu le pot cunoaste; ca oamenii pierd
din vedere esentialul.

“Cresc un fenec sau vulpe solitara. Este
mai mica decat o pisica si inzestrata cu
urechi imense. Este fermecatoare. Din
pacate, este salbatica precum o fiara si
rage ca un leu.”
(Antoine de Saint Exupery-Scrisoare catre
sora sa)

Insa Micul Print devine pentru ea o
exceptie, deoarece el o imblanzeste pe
vulpe si ea il imblanzeste pe el, devenind
unici in lume unul pentru celalalt.
Vulpea: “Daca ma imblanzesti, viata mea
va fi insorita. Voi cunoaste un zgomot de
pasi diferit de celelalte zgomote. Ceilalti
pasi ma fac sa ma var sub pamant, al tau
ma va da afara din vizuina. (...) Lanurile de
grau nu imi amintesc de nimic. Si asta e
foarte trist!

Momentul in care micul print intalneste
vulpea este acela cand o imblanzeste si
realizeaza cat e importanta este prietenia,
si, ce inseamna cu adevarat sa iti faci din
cineva un prieten si sa devina pentru tine
unic in lume.

Dar parul tau are culoarea aurului. Va fi
minunat pentru mine atunci cand ma vei
imblanzi! Graul, care e auriu, imi va aminti
de tine. Si-mi va placea fosnetul lanurilor
de grau in vant...”
(Antoine de Saint Exupery-Micul Print)

Vulpea
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FILM
FILM
Razvan Vlioncu
CNER XI C

BEFORE THE FLOOD

Before the Flood tradus în română “Înainte
de Potop” este un film documentar regizat
de către Fisher Stevens, apărut in 2016 ce
are în vizor convingerea auditoriului faptul
că incălzirea globală este o problemă
delicate reală a prezentului. Această
problemă este una ce ne afectează pe noi
toți și totodată noi contribuim la agravarea
acesteia in egală măsură. Astfel, premiera
filmului a fost pe data de 30 octombrie pe
canalul National Geographic, ca apoi sa
fie postat pe YouTube cu speranța de a fi
vizionat de cât mai mulți oameni.
Actorul câștigator de Oscar Leonardo
DiCaprio este naratorul și personajul
principal al acestui film, acesta folosinduse de renumele său pentru a crește gradul
de conştientizare privind schimbările
climatice, sprijinind aceasă inițiativă și
din poziția sa de mesager al păcii pentru
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Pe
parcursul acestui film actorul ia interviuri
multor indivizi, personalități și oameni
de rând, ce sunt afectați de situație. În
incpitul documentarului în timpul vizitei
în centrul Oceanului Arctic in partea
nordică a insulei Baffin, teritoriu al

Canadei, actorul intervievează un locuitor
al acestui ținut ce susține că în urmă cu
cațiva ani vânatoarea se axa doar pe pești,
în timp ce acum singura opțiune rămasă
sunt urșii polari. Tot in acest timp omul
de știință care îi insoțește susține ca până
în anul 2040 oamenii vor putea merge
cu barca în timpul verii, gheața topinduse atât de repede datorită arderilor în
exces a combustibililor fosili. La premiera
europeană a filmului Leonardo Dicaprio
își prezintă filmul astfel: „O producție
incredibilă bazată pe un drum de trei ani
alături de directorul Fisher Stevens. (…)
Ne-am dorit să creem un film care să le
inducă
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Ambiguitate² - Inception

Andrei Pantir
CNER VIII B

FILM

Majoritatea filmelor din ziua de azi sunt
foarte liniare. Le înțelegi foarte ușor. Creierul
nu trebuie să depună prea mult efort ca să
proceseze informația pe care o primește. E ca
atunci când stai pe șezlong la plajă sau când te
uiți la reclame (bineînțeles, sunt unele reclame
care te lasă ambiguu, dar vorbesc per general).
Nu și în cazul lui Inception (care se traduce
direct ,,Începutul” – absolut nicio legătură
cu idea filmului, chiar dacă se menționează
termenul pe parcurs).
Un film regizat și scris de Christopher Nolan
este de fiecare dată un exercițiu de gândire,
indiferent dacă este cu supereroi (Trilogia
The Dark Knight) sau dacă este o operă
de artă desprinsă din perioada Renașterii
(Interstellar). Asta mai ales din punct de vedere
al cinematografiei care îți va atrage ochii de
ecran ca un magnet. Efectele speciale sunt
ca de obicei când vine vorba de ecranizările
secolului XXI: perfecte pe subiect, însă nu se
poate spune că sunt mai bune ca cele din filmul
x sau y. Dar e de apreciat atmosferă unică pe
care o creează acestui film și care nu se poate
uita foarte ușor.
Prin intermediul unei scurte căutări pe Google,
se poate găsi informația că Începutul este, pe
lângă SF, un film de Acțiune și Aventură; nu
se poate nega acest lucru, însă nu se bazează
pe împușcături și lupte cu Silvester Stallone
sau Captain America așa cum sunt majoritatea
celor difuzate pe PRO TV. Acțiunea e tensionată
și te va ține interesat din prima secundă până
la ultimul credit, iar idea îți dă de gândit. E
atipică chiar și pentru genul Science Fiction în
general, asta dacă ne raportăm la Men in Black,
Star Trek sau Star Wars. La un moment dat te și
emoționează. Dar jocul lui Leonardo DiCaprio
și muzica de fundal au și ele câte ceva de spus
în această privință.
Inception este unul dintre puținele filmele
în care aproape totul, poate chiar totul, este
perfect. Toate elementele se leagă ca într-o
simbioză din natură, dar în același timp îți
întorc mintea pe dos. La final vei fi ,,altul” în
cazul în care vei fi ,,gustat” filmul și sigur îl vei
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ține minte pentru multă vreme. Iar dacă nu ți-l
aduci aminte, privește partea bună: ai un motiv
bun să-l vezi din nou.
Desigur, fiecare va avea o părere diferită
după ce va viziona această ecranizare, însă
mințile fiecărora, adulți sau elevi, vor fi puse la
încercare în acest exercițiu de ,,brainstorming”
și invit pe fiecare să ia parte. Vizionare plăcută!
Originalitate, imaginație și mesaj ---- 10/10
Cinematografie, muzică și efecte speciale ---10/10
Plăcere de a viziona și grad de captivare ---10/10
Notă finală ---- 10/10

Aici am privit
finalul...
deschide ochii
e doar sfârşitul lumii, nu ai vrea să
ratezi asta
lumea a început cu mine şi s-a
terminat cu tine
cu alte cuvinte mi-am dat seama
ştiu că e timpul să pleci, să îmi dai
drumul la mână
să dispari definitiv într-o explozie
nucleară
care va arde tot pământul
a meritat îmi spui
iar tu vei fi OK
o vei lua de la capăt cu un pământ nou
pentru care merită să ţii ochi închişi
un timp

POEZIE

Elias Zafiris
CNER XII E

Am deschis
fereastra

Elias Zafiris
CNER XII E

Aici este întotdeauna un vânt bolnav
Aici este întotdeauna un vagon fără
locomotivă
Aici este întotdeauna un om care
observă
Aici este întotdeauna un depozit de
chimicale
Aici este întotdeauna un terorist
sentimental
Aici este întotdeauna un loc fără rost
Aici este întotdeauna un rost fără loc
Aici este întotdeauna un bărbat care
aşteaptă
Aici este întotdeauna o femeie care nu
mai vine niciodată
Aici este întotdeauna niciodată
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Mâna cu fum
Ioana Murgu
Studenta UMF

POEZIE

Pot să desenez,
în sfârşit,
Tot!
Poate să-mi
fie,
în sfârşit,
silă
De mine.
Pot să mă dezgust,
Până la repulsie.
Pot să mă cert
acum.
De ce,
Ioana?
De ce... ?
Nu...Nu ştiu.
Şosete.
Şi fum.
Fum bătrân
Ce miroase
A stricat
şi a „Nu trebuia”.
Aud afară maşini ce sună spart a piese stricate.
Şi ciori...
O cioară
De nu ştiu unde
îmi explica
ce a fost
aici, înainte.
Fumul s-a dus.
Eu am rămas.
Pentru încă n minute.
Pentru încă n zile...
Pentru încă câţiva oameni.
E mai.
Stau în bucătărie.
Au plecat toate ciorile.
Undeva...în stânga.
Unde le duce vântul.
Şi foamea.
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Foamea cruntă
Mă mai ţine
şi pe mine în loc.
Şi silă de mine.
Da...
E o căldură plăcută
Dacă o priveşti doar.
Vântul bate slab
şi absurd.
Iar eu...
bat
paşii pe loc.
pe calorifer mai precis.
Mă învârt în jurul aceloraşi
oameni.

Vreau
Să-i cunosc
Până în cele
Mai întunecate colţuri.
Să-i strâng lângă
mine,
să mă aline
puterea lor.
Eu...eu
sunt la urmă.
Când toţi vor pleca,
Şi când nu voi mai
vedea căldura,
când vântul va bate adio
mă voi ridica de pe scaunul din bucătărie.
Şi mă voi uita în jos la mine.
O să-mi amintesc
Cum a...fost odată,
Într-un mai
Când le aveam pe toate.

POEZIE
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Briza verii
Ioana Murgu
Studenta UMF

POEZIE

Tii minte cand iti
spuneam
Ca tu
Ma duci
Peste tot?
Ei bine
Astazi
Am fost…
In cirese
Si flori
Unde vezi
verde,
Sa stii
Ca sunt eu
Si cresc.
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Unde auzi
vant,
Sa stii ca sunt eu
Si ma bucur de libertate.
Unde simti
ploaie
Sa stii ca sunt eu
Si mi-e dor…uneori.
Dar sa nu uiti
Ca am reusit sa
fiu peste tot!
Voi fi si in cireasa din mana ta,
Candva,cand nu te vei astepta.

Ninge
Ne acoperă repede sufletul,
Să nu murim singuri,
Să ne spele păcatele
Iarna asta albă.
Ninge monstruos,
pana ajung fulgii tăiosi
să se cuibareasca după inimile
noastre bolnave,
să ințepe demonii ce se ascund
în noi,să-i alunge,
măcar ei...

E 10 acum,
Cresc în mine temeri
Uriașe,
Se zbat pentru putere!
Vor să iasă,să
Zbiere,
Să domine
tot.
Ninge...
Să ningă pe mine!
Să cante în mine ninsoarea,
Să-mi alunge demonii,
Să-i risipească,
Să mă scape de
noaptea din mine!

A doua crucificare, toamna
Elias Zafiris
CNER XII E
răstigneşte-mă ca pe un dumnezeu
ce moare odată cu toamna,
răstigneşte-mă ca pe un zeu
al lunii noiembrie
şi priveşte-mă
sau nu mă privi; e alegerea ta.
fii rece cu mine
nu-mi spune cuvinte
nu-mi potoli foamea
cu bucăţi din tine

aruncă-ţi ţurţurii
în coastele mele
şi pune-mi pe cap
o coroană de stele,
de stele de gheaţă.
pune strajă lângă mine
o fiinţă de ceaţă.
căci am să-ţi dau toate cuiele, piroanele,
călcâiele
de care ai nevoie,
stropeşte-mă cu benzină
şi stai cu palmele întinse
nu peste mult
din rănile mele va curge lumină
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POEZIE

Ioana Murgu
Studenta UMF

Dorinţă
Ioana Murgu
Studenta UMF

POEZIE

Fă-mă de apă,
Să nu simt, să nu aud!
Fă-mă măcar din piatră,
Să-nţepenesc întru tăcere.
Fă-mă de soare, să ard.
Fă-mă cu ciuperci, cu lemne.
Fă-mă mic, să mă calce în picioare buburuza,
Să mă sufoce melcul.
Fă-mă, Tată,
ca să nu mai simt.
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Lasă-mă

Ioana Murgu
Studenta UMF

POEZIE

Nu vreau nimic uneori
Mă gandesc doar
Ce-am avut si ce-am pierdut,
Mă gandesc să plec,
Dar de data asta de tot.
Mă gandesc să sper,
Dar îmi pare stupid
Mă gandesc...
La tot uneori
Și mi-e teamă că nu mă cunosc
destul
La tot...
Și simt că nu,nu pot să fac
Să fiu
Nimic.
Ajută-mă!
Cineva...
Să ies din pasa aceasta
Dar te rog, grabește-te,
Pentru că simt că mă schimb
Și mi-e frică să nu uit
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Călătorii cu roboți
Bulgaru David
CNER XI C
Secolul XX - o perioadă importantă pentru omenire.
Atunci a avut loc o “o explozie” a evoluţiei, deoarece
au apărut telefonul mobil, intemetul, calculatorul şi
alte invenţii.
În orăşelul Liverpool din Marea Britanie, o minte genială se ascundea sub înfăţişarea unui simplu inginer: Kay Smith.
Acest tânăr inginer de avioane, în vârstă de 25 de
ani, avea un vis: să construiască o maşină a timpului.
Singurul lui prieten era fratele său, Pierre, care era
plecat în Statele Unite.
Acest vis era pentru el o adevărată nebunie. Avea
sute de calcule fizice ale vitezei, calcule matematice,
localizări spaţiale, radioactivitate, magnetică, etc..
Reuşise să-şi creeze chiar propriul motor de avion.
Avea moştenire o bibliotecă de 10.000 de cărţi. Inspirat din ele şi-a propus să creeze o maşină a timpului. A şi citit de mic copil sute de cărţi, mare parte
scrise de H.G. Weels. El era idolul lui Kay. De acolo,
Kay avea imprimată în minte o maşină a timpului interesantă: era făcută din două părţi, un fel de cabină
sferică si o cască albastră cu o elice de elicopter.
Într-o zi, a văzut în bibliotecă ceva strălucitor. Acea
strălucire era, de fapt, a unei cărţi. Cum a văzut-o, a
atins-o şi a simţit că era caldă. A luat-o şi, deschizând
46 • Alte cuvinte • noiembrie 2016

coperta, o rază de lumină mai strălucitoare ca
soarele l-a lovit şi a leşinat, iar cartea a căzut. Titlul
ei era “Astounding Planet”.
Când a deschis ochii, s-a trezit pe un fel de masă
chirurgicală. În jur era aparatura viitorului: zeci de
calculatoare cu ecrane enorme, albe pe care erau tot
felul de grafice, pereţi din metal, albi, foarte bine înfiletaţi, iar tavanul era la vreo 15 metri înălţime faţa
de pamânt unde era, desigur, gresie albă.
A încercat să se ridice, dar a observat că era legat. S-a
gândit să strige după ajutor, dar după câteva clipe de
gândire, şi-a dat seama că nu era tocmai o idee bună.
Era consternat. Nu ştia unde este, în ce an este, nici
pe el însuşi nu se mai ştia bine.
Dubios era că nu¬-şi amintea nimic, nici cum a ajuns
acolo, nici ce e cu el, nici măcar de unde vine.
Deodată, un ţiuit îl aduse la realitate. Intrase în acea
cameră un robot de statură mică, alb, cu un ecran
care aveau să-i reprezinte ochii albaştri, două mâini
scurte şi roţi, în loc de picioare.
- Vorbeşti engleză? îl întrebă robotul.
- Da, răspunse Kay în engleză.
- Nu e nimic, nu trebuie să vorbeşti.
- Cum am ajuns aici? Ce an este?
- Nu trebuie să ştii asta.
- De ce?
- Nu ai dreptul.
- Cum? Stai puţin, eu...
-Array, stăpânul aşteaptă, zise alt robot.

După ce îl puseseră pe Kay într-un fel de capsulă, plecară spre „stăpân”. Au mers pe un
coridor parcă infinit, de unde au ajuns într-o
încăpere gigantică. Semăna cu cealaltă cameră,
doar că era mult mai mare şi era în mijloc un fel
de suport unde stătea un robot mare, mult mai
mare decât Array şi Vector.
Acesta avea capul sub formă de craniu, cu ochii
roşii, doar că nu avea dinţi şi nu zâmbea. Era alb
tot şi avea o construcţie mare şi falnică.
- Acesta este acel geniu? întrebă acel robot a
cărui voce era foarte înspăimântătoare şi sonoră şi, ciudat, nu era digitală.
- Da, răspunse Array. E gata de verificare.
Atunci a apărut o sferă albastră, mică, cu un
ecran şi un fel de „ochi”. Cu Ochiul respectiv
l-a scanat pe Kay din cap până în picioare. Pe
ecran apăru: „Utilizare memorie creier: 2%”,
„cunoştinţă matematică — 80 %”, „Capacitate
creier — 70,56 %”, „număr total neuroni - cca.
1000000”.
- Bun, Mulţumesc Firebird 6000, răspunse robotul şi, deodată, a ieşit din suport şi Kay a
observat că robotul stătea pe o roată, ceea ce
îl făcea şi mai înspăimântător, iar pe el scria
„Skeletrox”. Tu eşti bun. Eşti bun pentru munca
finisării laboratorului informatic, împreună cu
10220 şi 10120. Dacă văd o singură greşeală,
vei avea de-a face cu Turbot. Array! Du-l pe
deţinut la laboratorul 1.

- Bine, stăpâne, răspunse Array.
Array îl urcase pe Kay într-un fel de maşină
zburătoare şi plecară. Acel „OZN” era mic şi
strâmt, dar foarte rapid şi modern.
În drumul lor, au mers printr-un coridor lung,
până au ajuns la un semafor.
- Unde mergem? întrebă Kay.
- Mergem într-un laborator informatic specializat pentru TIC.
- Pentru ce?
- TIC. Tehnologia informației şi a comunicării.
- Aha. Te rog, spune-mi, unde sunt?
- Îţi voi spune când va veni timpul. Deocamdată, ai treabă, răspunse Array şi, printr-un gest
enervant, întoarse spatele.
Mergeau mult timp, dar într-un final, coridorul
parcă infinit s-a sfârşit în faţa unei uşi foarte
mari.
Array a coborât din farfurie şi a folosit un fel de
parolă numerică şungă.
Între timp, Kay, observă că Array şi alţi roboţi
aveau la spate un buton roşu, pe care scrie „reset” sau „rebooting button”. Atunci s-a gândit
ce s-ar întâmpla, dacă l-ar apăsa.
„Reboot”, din punct de vedere informatic, înseamnă a alege o sursă de instalare a unui
sistem de operare. Dacă Kay ar fi apăsat acel
buton, logic ar fi fost ca robotul să-şi şteargă
memoria automat şi să înceapă să-şi umple
buffer-ul, adică memoria.
Kay avea anumite noţiuni matematice şi de
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- Bine, Vector. Hai, omule!
- Am un nume, Kay...
- Nu ne interesează numele, răspunse Vector.

programare. El se gândea că roboţii aceştia
funcţionau pe programare automată, pe când
roboţii obişnuiţi funcţionează pe date create
de oameni şi introduse prin intermediul cheilor
USB.
O lumină puternică l-a rupt pe Kay din gânduri.
Era lumina laboratorului TIC.

PROZĂ

Array l-a scos pe Kay afară din „OZN” şi l-a dus
în laborator.
Acolo a văzut şi alţi oameni care munceau
astfel: unii făceau curat, alţii programau, alţii
lustruiau arme, etc.. În total, erau 10 oameni
acolo.
- Tu, Kay, zise Array, te duci la programare, lângă
colegul tău.
La programare era un singur om, cu chelie şi
slabuţ, care opera pe două unităţi, ceea ce îi
îngreuna munca.
Kay se duse lângă el şi îi zise:
- Dă-mi voie să te ajut.
- Vrei să mă ajuţi ? întrebă omul. Creează
un program în limbaj de programare
logic, de exemplu Prolog sau DATALOG şi
calculează binomul lui Newton dintr-un
număr complex n dupa o ecuaţie de gradul 3.
Kay era uimit. Deci oamenii de acolo cu
siguranţă nu erau din epoca lui. Ştiau prea
multe pentru sec. XX.
Ai venit din viitor? întrebă Kay.
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- Ai venit din viitor? întrebă Kay.
- Eu? Zise omul. Eu vin din secolul 21!
- Eu din secolul 20...
- A! Tu ai venit prin intermediul cărţii...! Eu sunt
Moody! Tu cine eşti?
- Kay.
- Frumos nume...
- Da, da... poţi să-mi spui unde sunt şi când am
ajuns aici?
- OK, iată povestea: suntem în anul 2500. Lumea
e condusă de roboţi pentru că un savant nebun,
numit Codex l-a creat pe Qword. La început
era un robot bun şi ascultător. Apoi, Codex a
mai creat un robot, numit Skeletrox, căruia i-a
umplut bufferul cu diferite atrocităţi. Pentru
că avea aşa un buffer de mare, l-a creat pe
Skeletrox de azi. Era atât de malefic, aşa încât
l-a ucis pe Codex. După asta, l-a reconstituit
pe Qword, sau Fratele mai Mare cum i se mai
spune, corpul lui fiind făcut din diferite obiecte,
Qword arătând groaznic: un ecran mic cu faţa
lui şi o unitate. După aceea, Qword şi Skeletrox
şi-au plănuit să mai creeze o maşinărie enormă,
formată din trei părţi, care să se auto-distrugă
la ordinul lui Qword. Maşinăria e gata, dar nu i
s-a dat ordinul de auto-distrugere.
- Bun. Skeletrox e aici. Unde e Qword?
- Asta nu ştie nimeni. Tot ce pot să îţi spun este
că există un dispozitiv, numit Rower. Seamănă
cu un stilou. Dacă-l găsim, ne putem întoarce
în trecut!
- Şi unde e Rowerul ăsta?
- În epoca preistorică. Nu întreba de ce. Nici eu
nu ştiu. Important e să mergem la maşina timpului din camera motoarelor şi să mergem în
epoca preistorică.

- Haide Kay! Strigă Moody, să evadăăăm!
Şi cei trei intruşi începură să alerge pe coridor,
spre camera motoarelor, care nu era prea departe.

Aceasta era vocea difuzorului. După o secundă,
o armată de roboţi, numiţi lazeri, au început să
caute intruşii.

epoca preistorică.
Moody avea o idee genială: el şi cu Kay să
meargă la omul care lustruieşte armele şi să-i
spună cum să evadeze. Puteau lua laserele şi
să le folosescă împotriva roboţilor. Astfel, puteau să meargă la camera motoarelor, la maşina
timpului, să ajungă în epoca preistorică, să ia
Rower-ul şi să-l distrugă pe Fratele mai Mare.
Era, totuşi, o problemă: erau despărţiţi de o uşă
mare care se putea deschide numai prin detectarea unei amprente digitale.
Trebuiau să se gândească cum să scape. Deodată, Moody a zis:
- Haideţi să tragem cu laser-ul în uşă!
- Ai înnebunit?strigă Kay.
- Da! Ce, ai o idee mai bună?
- Nu, dar...
- Ascultaţi toată lumea! Cine vrea să scape de
aici? urlă Moody.
Numai omul care lustruia armele a ridicat mâna.
- Bine! Se pare că numai eu, Kay şi Jack vrem să
scăpăm! Bine, bine, am înţeles! Înţeleg că vă e
frică, dar cu Kay ca lider, temere n-aveţi!
- Eu, ca lider?!, strigă Kay.
- Da! Tu! Poftim, şi îi înmână o armă cu laser.
Haide! Acum avem destulă muniţie până ne întoarcem! Hai, Kay, ţineşte computerul porţii!

- Vin după noi! Strigă Jack.
- Știu! Răspunse Moody. Dacă se apropie de
tine, „răcoreşte-i” cu un laser între ochi! Ha ha!
Imediat ce în spatele lui Jack se adunaseră
lazeri, el a început să tragă necontrolat.
Mai rău era că aceşti lazeri aveau lasere cu ion,
ion-ul fiind asemănător laser-ului, doar că albastru şi mai puternic.
- Uite camera motoarelor! Strigă Kay.
- Şi uite şi maşina timpului! Completă Jack.
Camera motoarelor era mare şi foarte călduroasă, iar maşina timpului era foarte interesantă:
avea forma unei sfere cu o deschizătură pentru
a intra înăuntru. Avea foarte multe luminiţe, iar
înăuntru era destul de strâmt.
Înăuntru era şi o manetă, nişte geamuri şi alte
butoane. Importantă era maneta oricum.

Entuziasmul şi optimismul lui Moody erau de
invidiat. Kay, cu mâinile tremurând, ochi computer-ul. Scăparea era doar la apăsarea trăgaciului. Un mic efort...
Topi computer-ul porţii şi acesta se deschise.
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- ATENŢIE! ATENŢIE! AVEM TREI EVADAŢI SPRE
CAMERA MOTOARELOR! REPET. AVEM TREI EVADAŢI SPRE CAMERA MOTOARELOR. ACESTA NU
ESTE UN EXERCIŢIU.

- Mergem în trecut? întrebă Kay.
- Da! urlă Moody.
Şi Kay trase maneta pentru anul 3000 î. Hr..

PROZĂ

- Era mai frumos înainte, zise Moody. Fără poluare, fără clădiri, atâtea culori..
- ... şi un vulcan mare care erupe! zise Jack,
- Stai liniştit, zise Kay. Vulcanul ăla e la aproximativ 5000 de km depărtare.
- Oare sunt dinozauri? Să-l ucidem pe T-Rex, îl
mâncăm, îi aruncăm oasele în mare şi schimbăm istoria! Ha ha ha ha, glumi Moody.
- Hai, gata cu glumele! Să găsim Rower-ul! Dacă
arată ca un stilou albastru, va fi uşor să-l găsim,
deoarece totul e verde aici.
Au căutat cei trei o oră Rower-ul şi n-au găsit
nimic. Din cauza foamei, au ucis un struţ şi un
dinozaur mic. Deodată, vocea lui Moody se
subţie când zise:
- Oo... ce fluturaş drăguţ!
- Nu-l atinge! strigă Kay. Dacă vă atinge, vă
poate înţepa şi paraliza! Se pare că păzeşte
Rower-ul, ar trebui să plănuim o tactică să...
Înainte ca Kay să termine ideea, Moody îl prăji
cu laser-ul într-o secundă.
- Bravo Moody! zise Jack.
Kay luă Rower-ul şi cei trei se îndreptară spre

PROZĂ

Imediat după ce o trase, maşinăria se închise
etanş. În timpul călătoriei, cei trei simţeau
zdrâncinături, dar ajunsă la ţintă, maşina se opri
şi se deschise.

maşina timpului. Deodată, se simţi o serie de
cutremure. Când se uită în spate, Jack văzu un
dinozaur uriaş.
- FUGIŢI PENTRU VIEŢILE VOASTRE! strigă Jack,
şi cei trei au pornit.
Partea rea era că acel dinozaur (cine ştie, probabil chiar T-Rex) îi văzuse şi îşi propusese să-i
prindă.
Partea bună era aceea că cei trei erau foarte
aproape de maşina timpului.
Partea cea mai rea era că dacă nu se grăbeau,
erau striviţi cu tot cu maşină.
- KAY, TRAGE REPEDE MANETA SPRE 2501!
strigă Moody.
- BINE!
Kay a împins maneta, maşina s-a închis etanş şi
au plecat, teferi şi nevătămaţi.
Când au ieşit din maşină, Kay, Jack şi Moody se
aflau undeva, lângă clădirea de unde au evadat.
- Băieţi! strigă Kay. Am găsit un bilet!
- Păi citeşte-l! zise Jack.
„Ajutor! am fost capturat de Troglocki. Dacă
cineva va găsi biletul, vă rog salvaţi-mă din
peştera din faţă.					
			H.G. Wells”
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- Hei, H.G. Wells nu e un personaj din Astoun
ding planet” ? întreabă Moody.

Peştera era mare şi foarte întunecoasă. Singura
sursă de lumină era Rower-ul. Deodată, cei
trei au văzut mai multe umbre. Acele umbre
erau Troglocki. Creaturi scârboase, slinoase,
cu pielea albastră, ochi de extratereşti, urât
mirositori.
- Staţi departe! strigă Moody. Vă fac pâine
prăjită dacă vă apropiaţi! Dar monştrii se
îndreptau spre Moody, neauzindu-l.
Dubios era că, deşi Moody i-a nimerit în plex,
aceştia s-au regenerat.
- Cum naiba îi omorăm? întreabă Jack.
- Of, daţi-vă la o parte, amatorilor! zise Kay şi,
preţ de o secundă, toţi monştrii au căzut jos cu
capul topit.
Brusc, Moody a apăsat pe un buton, din
greşeală, iar din pereţi au ieşit săgeţi.
- JOS TOATĂ LUMEA! Urlă Kay.
Din păcate, Jack a fost rănit destul de grav.
Partea bună a fost că Kay are mereu o trusă de
prim ajutor. L-a vindecat pe Jack imediat.
După asta, cei trei s-au îndreptat spre H.G.
Wells.
- Sunteţi bine, domnule Wells?

- Da, mulţumesc, zise Wells, şi vă rog, spuneţimi Herbert.
- Bine, Herbert. Eu sunt Kay, iar aceştia sunt
companionii mei, Moody şi âjack.
- Încăntat, zise Herbert.
- Herbert, ne spuneţi ce s-a întâmplat? întreabă
Moody.
- Lucram la un roman SF la mine în birou şi,
deodată, s-a deschis un fel de portal luminos
de unde au venit Troglockii şi m-au luat cu ei
şi m-au arătat roboţilor. Aceştia m-au scanat şi
Troglockii m-au luat în peşteră. În rest, nu-mi
amintesc nimic...
- E suficient. Tu ai scris cartea, nu-i aşa? spunene, unde e Skeletrox?
- Eu am scris cartea, dar aceasta s-a schimbat,
pentru că voi aţi intrat în ea. Acum Skeletrox ar
trebui să fie într-un bar numit „Dance-Electro”.
Putem încerca acolo, dar el poate fi oriunde.
- Să mergem la acel bar mai întâi.
Au lăsat maşinăria acolo şi au plecat pe jos spre
bar care, după indicaţiile lui, era destul de departe.
Practic, totul era în mâna lui Herbert. Deşi se
schimbase cartea, traseele erau aceleaşi. Herbert le-a mai spus că nu are habar de ce au
ajuns aici, de ce Moody a fost răpit de extratereşti în lumea reală, de ce cartea aproape l-a
orbit pe Kay când l-a treas în ea, de ce s-a trezit
Jack în faţa lui Skeletrox şi nu în pat sau de ce
au venit acele creaturi să-l ia pe el. Cert este că
ceva se întâmplase.
Cei patru ajunseră la club. Toţi roboţii se uitau
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- H.G. Wells este AUTORUL cărţii, răspunse Kay.
-Sa-l salvăm! zise Jack şi intrară în peşteră.

la ei urât, şi erau destul de mulţi. Cei patru l-au
găsit pe Skeletrox în culmea dansului cu nişte
roboţi, dar când Skeletrox l-a văzut pe Kay, s-a
scurtcircuitat şi a vorbit ciudat:
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- KAY VENIT CLUB PENTRU SKELETROX. BZZT.
KAY FUGIT. BEEP! SKELETROK ÎNDEPLINEŞTE
MISIUNE FRATE MAI MARE. BZZT. SKELETROX
DISTRUGE KAY.
- Kay, foloseşte laser-ul! strigă Moody şi Jack.
- Lăsaţi-mă pe mine! Voi fugiţi!
Barul se goli şi au rămas doar Kay şi Skeletrox.
O luptă crâncenă urmă să se întâmple, dar
bătălia fu scurtă, deoarece Kay l-a lovit aşa de
rău, încât i-a zburat capul lui Skeletrox.
Planul era următorul: dacă rămâne întreg capul,
putea să-i apese butonul „reboot” şi să-i afle
informaţiile, cum a şi făcut.
- BZZT. BEEP. REBOOTING SYSTEM. MISSING
MEMORY. BZZT. RECREATING MAIN MEMORY...
5%... 70%... COMPLETE! Bună! Eu sunt Skeletrox!
- Eu sunt Kay, stăpânul tău. Spune-mi ce ştii despre Qword! Repede!
- „ACCESING MEMORY. NO RESULTS FOUND!”
Nu-mi amintesc multe. Tot ceea ce îmi amintesc este că, înainte de a porni numărătoarea inversă, voia să mai ia pluraniu. Pentru asta a plecat...”MISSING INFORMATION...” nu ştiu unde.
Ştiu doar că voia să facă rău.
- Asta e şi normal! Se auzi brusc Moody. Dar
unde poate fi?
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- Trebuie să mergem la baza centrală pentru
mai multe informaţii, zise Herbert.
Avea dreptate. Totuşi, pentru asta trebuia să
meargă mult timp pe jos şi să înfrunte cele mai
mari pericole de pe vremea aia: viruşii.
Baza centrală nu era mare. Pentru a intra, trebuia să fii foarte mic. La asta nu s-au gândit.
Singurul care putea intra acolo era Skeletrox.
Dar viruşii l-ar fi doborît cu siguranţă. Lucrurile care-i trebuiau pentru a intra acolo şi pentru
a ieşi întreg era un anti-virus şi anti-spyware.
Şi încă unul bun, deoarece baza centrală era
foarte contaminată de viruşi, cum ar fi „internet
hammer”, „database spider” etc.. Dar cei mai
periculoşi erau ”Trojan” şi „Worm”. Totuşi, aceşti viruşi erau doar la intrarea în bază.
Cât timp mergeau cei cinci, Kay ţinându-l pe
Skeletrox, peisajul era minuant. Se deplasau
prin pădure. Ziua, crengile copacilor îngropau
cerul cu norii lui, iar noaptea, Luna şi copiii ei,
stelele, ies la „plimbare”. Pe jos, iarba sălbatică creştea neuniform. Într-un canion, jos, parcă
era o turmă de elefanţi. De fapt, erau doar liniştitele pietre, deoarece nu mai existau animale.
Deodată, văzură în zare, un turn mare, albastru,
pe care scria: „VIITORUL: ANII 2000-3000!” sau
mai erau clădiri pe care scria „ROBOŢII - CEEA
DE-A DOUA POPULAŢIE A TERREI”.
Brusc, Kay simţi miros de fum.
- Hei, simţiţi şi voi, miros de fum, de cărţi?
- Da... răspunseră Moody, Herbert şi Jack.
- Este cumva miros de... CĂRŢI ARSE?

- Ce ne facem ?! strigă disperat Jack.
- Nu ştiu.... zise Herbert
- Folosim Rower-ul, zise sumbru Kay. Îl băgăm
acolo unde scrie „control key”, ca să-l putem
controla!
- Nu avem de ales... ori murim, ori folosim ce
avem! zise Moody.
Kay băgă Rower-ul în orificiul cheii şi, miraculos, pe maşinărie scris „Administrator control
initializated. Auto-destruction stopped”
- Ce te face să crezi asta?
- Foile de carte miros deosebit!
- Bine, şi ce-i cu asta?
- Ştiţi ce cred eu? Cred că Qword dă foc la cărţi
pentru a obţine pluraniu.
- Asta cred şi eu, răspunse Skeletrox.
- Să mergem acolo!
Abătându-se de la drum, cei cinci au mers acolo
şi au văzut un întreg oraş arzând, iar o voce
urâtă, digitală zicând:
- ARDEŢI TOT! VREAU CÂT MAI MULT PLURANIU!
- TU, FRATE MAI MARE! strigă Kay.
- Tu ce cauţi aici mediocrule? DISPARI!
- Frate, te rog!, zise Skeletrox.
- TACI, PROGENITURĂ! Dacă vreau, vă ard pe
toţi, chiar şi pe tine, frate.
- EŞTI UN MONSTRU!
- TACI!, şi, brusc, un jet de foc a început să
ţâşnească spre cei cinci, aceştia scăpând fără
arsuri.
- Te fac pateu, grămadă de gunoi! strigară
Moody şi, imediat, lua toate cele 3 arme şi le
conectă împreună, făcând una, îndreptând-o
spre Qword. Nimeni nu-mi arde echipajul! Şi
apăsă pe trăgaci.
- PROŞTILOR! strigă Qword. NUMĂRĂTOAREA
A ÎNCEPUT! VEŢI FI RĂMĂŞIŢE... şi luă foc,
rămânând din el doar o grămadă de scrum.
- Repede, să mergem în depozit! strigă Herbert.
Acolo e maşinăria!

- DA! AM REUŞIT! au strigat toţi cinci.
Deodată, maşinăria s-a oprit total, iar lumina de
acolo era oferită doar de o lampă. Cauza opririi
maşinăriei era chiar dispariţia Rower-ului, care
era în faţa celor cinci, plutind şi strălucind.
- Vă mulţumesc, gardienilor, zise Rower-ul.
- Rower... tu poţi vorbi?! întrebă mirat Kay
- Da, eroule.
- Ne poţi spune ce se întâmplă?
- Mai am puţin timp, aşa că da. Voi patru, Herbert, Jack, Moody şi Kay, aţi fost aduşi aici de
mine. V-am adus aici deoarece voi eraţi singurii care puteau salva viitorul şi repara trecutul.
V-am expus acestei aventuri deoarece trebuia
să vă „antrenez” pentru maşinărie şi pentru
Qword.

Cei trei merseră în depozit fără să piardă o clipă.
Depozitul arăta groaznic în exterior, dar foarte
modern în interior.
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Maşinăria arăta astfel: era formată din trei
globuri: unul albastru (partea 1), unul galben
(partea 2) şi unul roşu (partea 3). Peste tot erau
cabluri rupte şi metale rupte. Pe maşinărie arăta numărătoarea inversă: mai aveau exact un
minut.

nează drumul în viaţa. Cu mare greutate, mamele dau drumul, din mâinile lor grijulii, lujerelor de floare firavă, în care ele au contribuit de
la rădăcină şi tulpină, până la boboc şi floare.
Fiecare bunică îşi vede floarea mergând singură pe stradă. Floarea pe care, cândva, o ajuta
să facă primii paşi, ducând-o de frunzuliţa de
la parc până acasa. Făra a mai spune vreun cuvânt, taţii îşi înghit lacrimile cu gust de cenuşă.
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Emotii de toamna
George Slabu-Pascal
CNER VI A
Toamnă! Astenii reci şi gri răcesc sufletele
încălzite de însorita vară. Bucăţile de tablă ruginită cad în suflarea de aluminiu. Copacii negri
ca abanosul plâng cu lacrimi de chihlimbar, în
timp ce florile plâng, una pe umărul celeilalte,
din cauza morţii copacilor. La privegherea florilor toate firele de iarbă s-au adunat.
Boboceii îşi părăsesc fiecare jucărie, luând în
mână un stilou cu frunză argintie în vârf. De la
creion colorat, la creion gri-argintiu, ei îşi dese-
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Toamna ne dă cele mai melancolice astenii. Astenii în care s-ar putea să ne regăsim şi noi, şi
tu,şi eu. . . Dar în viaţă, la un obstacol, dacă vei
cădea, nu trebuie să renunţi, ci trebuie să înveţi
să te ridici, să te scuturi şi să mergi cu capul sus,
mereu înainte. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut
astfel încât să fim mereu încrezători şi cu fruntea sus. De aceea ne şi numim creştini.

Drumuri spre lumina
George Slabu-Pascal
CNER VI A

Ajuns pe Lună mi-am instalat toată “scara”.
În capătul ei se vedea o lumină Divină din
ale cărei raze pline de credinţă a ieşit uşor o
mână ce mi-a cuprins blând picioarele, ridicându-mă până la aurul vieţii. Ştiam unde voi
merge, de aceea am cules un buchet de stele.
Ajuns în “Grădina Bucuriei” am fost întâmpinat
de Sfinţii Mihail şi Gavril, care m-au condus la
Maica Domnului, care, la rândul ei, m-a călăuzit
către Domnul nostru Iisus Hristos. Braţele Sfintei Măicuţe erau atât de călduroase, încât mă
simţeam ca un puişor, la sânul mamei sale. Dar
în faţa “Aurului Vieţii” am rămas fără cuvinte.
Tot ce-am mai putut face a fost să mă apropii şi
să Îi dăruiesc buchetul de stele. Iar El mi-a atins
palmele şi m-a strâns în braţe, şoptindu-mi la
ureche: “Nu fi emoţionat! Simte-te ca la rugăciune!”
Undele cristaline îmi mângâiau dulce urechile.
Din acea clipă nu mi-a mai fost ruşine şi am
simţit un soi de fierbinţeală în inimă, căci toţi
îngerii s-au strâns, invitându-mă, în cor, să merg
cu ei la colindat.
Dar asta este o altă poveste… Astăzi vă pot
spune doar că înţelepciunea, rugăciunea şi
smerenia ne creează scara către Rai. De aceea
eu am ales aceste lucruri spirituale, pentru ca
inima mea să fie sus, în “Grădina Bucuriei”. Acolo e locul inimii mele, dar poate fi şi locul inimii
tale. Nu este greu. Mergi pe drumul Luminii şi
urmează-L pe Dumnezeu!
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Într-o zi de duminică, pe când eram la biserică,
a căzut de pe fereastră un bileţel pe care scria:
“Eu sunt Lumina şi te invit pe Lună. Ieşi în faţa
porţii!” Uimit am ieşit afară, aşa cum mi s-a
spus, şi am văzut o rachetă din care a ieşit un
om care mi-a grăit: “- Suntem pe grabă. Mai ai
timp să îţi iei doar trei lucruri!” Extrem de nedumerit m-am întors acasă şi mi-am luat doar trei
lucruri cu mine: înţelepciunea, rugăciunea şi
smerenia. Toate acestea formau scara către Rai.

Ce se vede printr-o
usa intredeschisa
George Slabu-Pascal
CNER VI A
Cu drag îmi amintesc ziua în care stăteam pe
iarbă, privind la nori, împreună cu sora mea,
Antonia. La un moment dat, ea mi-a arătat un
nor care avea forma unei uşi. Privind mai cu
atenţie, am observat că pe ea scria “RAIUL”. De
acolo a ieşit Profetul Ilie, cu carul lui de foc, şi
a uitat uşa întredeschisă. Curios, l-am observat
pe Sfântul Arhanghel Mihail păzind intrarea.
Deodată o ceată de îngeri s-a dus la profesorul
lor de muzică pentru a învăţa colinde. Timp de
două ore s-au auzit versurile suave ale colindelor tradiţionale care mi-au încântat sufletul
în perioada sărbătorilor de iarnă, “O, ce veste
minunată!” şi “Florile dalbe”.
Tot Raiul se pregătea din timp pentru mărita
sărbatoare de iarnă, iar îngerii decorau scaunul
Domnului. Tot alaiul de îngeri părea asemenea unor albine argintii pe un câmp de aur.
Am văzut-o chiar şi pe Maica Domnului. Aceasta se pregătea şi ea de Crăciun. Spre bucuria
mea, L-am zărit şi pe Bunul Dumnezeu, printre
îngeri. Făcându-mi semn cu mâna, m-a binecuvântat din privire. În acea zi am constatat cât de
frumos este în Rai. Eram încântat de toate cele
văzute, de aceea mă străduiesc zi de zi să fac
fapte bune pentru a ajunge şi eu, cândva, acolo.
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- De ce suntem într-o carte? întrebă Moody.
- Pentru că totul este doar o iluzie. Aceste
lucruri nu sunt reale, dar mereu au fost...
- Adică Herbert a scris despre viitor? Şi tu ai
modificat cartea pentru a salva planeta?
- Exact. Cartea e schimbată special pentru
voi, gardienilor.
- Rower, tu spui că nu mai ai mult timp! Ce ti
se întâmplă?
- Qword mi-a folosit energia pentru maşinărie
şi m-a slăbit...
- Nu spune asta! Putem rezolva!
- Ba nu puteţi... în schimb, în semn de
mulţumire, pot face asta... şi un perete de
cărţi strălucitoare s-a ivit în faţa celor cinci,
care i-a transportat pe toţi înapoi în garajul
lui Kay.
Erau confuzi şi aveau mii de întrebări. Cum
a ajuns Rower-ul în trecut? De ce era folosit
pentru maşinărie? De ce putea vorbi ? Sau,
cel mai important, de unde ştia Moody
atâtea lucruri?
Important e faptul că „Grupul Gardienilor
Viitorului”, format din Moody, Jack, Skeletrox,
Herbert şi Kay, liderul, a salvat viitorul şi,
probabil, Universul. Ceea ce este şi mai bine
este faptul că toţi sunt teferi, şi de-acum,
dacă datoria îi va chema, vor fi pregătiţi
pentru orice.
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Mă uit... Mă
joc... Dansez...
Andreea Butnaru
CNER VII C
E firesc să ai şi momente de relaxare în avalanşa
timpului. Lumea este minunată...dacă ştii să o
trăieşti. Timpul este o minge de aer...El zboară
printre stele, trece şi adună tot ce e în calea lui.
Dar totuşi şi momentele acestea vin şi pleacă
cu un scop. Nimic în Univers nu se întâmplă
fără sens. Dorinţa mea supremă este de a afla
şi de a înţelege existenţa. Aceasta este prima...
pe lista mea.
Dintr-o dată ecourile zilei încep a se stinge.
Coşurile erau fumegânde departe în zare.
Păsările risipite în aer îşi caută adăpost. Mii
erau...mii...de păsări.
Şi eu...mă uit în stânga, dreapta, sus şi ...în final
jos. Aşteptam mesaje...Aşteptam un răspuns la
curiozitatea mea. De ce există?
Trece vremea şi momentele zboară, zboară
undeva, iar eu...aşteptam...aşteptam...un semn.
Ştiam în sufletul meu că Universul lucrează. Nu
pare evident, dar noi avem un rol unic acolo
unde ne aflăm.

Copilăria – O
Pasăre Măiastră
Copilăria… timpul povestilor… vârsta fericirii...
inocenţă, visuri, speranţe… Ne aflăm pe un
tărâm magic, într-o lume fermecată în care totul este posibil.
Fiind copil, am indrăgit poveştile. Pur și simplu închideam ochii şi mă luptam cu balaurul cu
şapte capete, mă plimbam cu zâna cea bună,
mă închipuiam în minunata lume a Vrăjitorului
din Oz.
Şi lucrăm pentru un necunoscut viitor care vine
şi dă la o parte prezentul care se scurge printre
crengile acestui copac al vieţii.
Acum vine o zi... la fel ca celelalte. Stau şi meditez. Este uimitor cât de multe gânduri vin şi
pleacă... precum fluturii... încet... dar totuşi repede. Vin, ne lasă şi... revin tot aici. Brusc, aud
un fâşâit uşor, abia perceptibil. Nu am reacţionat. Zgomotul era necontenit. M-am decis să
deschid uşa şi să aflu cine era...
Rămân precum o statuie, spunând... În sfârşit ai
venit să-mi aduci vestea pe care am aşteptat-o
mereu... şi... mereu.
Bine ai venit aici! Te-am aşteptat!

Atunci credeam că pot ajunge până la stele, că
pot opri timpul cu un zâmbet sau că pot aduna
visele în coşuleţul meu fermecat.
Însă, copilaria a început să zboare ca un roi de
fluturi albi şi în dansul ei îndrăzneţ, a poposit printre manuale, exerciţii, teste şi analize
gramaticale. Şi, treptat, s-a îndepărtat… Oare
unde s-a dus?
Ursuleţul de pluş nu-mi mai încape în ghiozdan,
iar zmeii si zânele se încurcă printre teste, astfel că pasărea măiastră a copilariei şi-a luat
zborul catre alte zări.
Copilaria este vârsta de aur, o duminică a vieţii
noastre, o lume de poveste, un paradis al amintirilor.
Fără copilarie viaţa nu ar avea sens, asemeni
unei stele fără stralucire…
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Purcel Maria Raluca
CNER V C

Povestea părului
Florea Medeea Andreea
CNER V C

Eu nu am de unde să știu povestea fiecărui copac, dar cu siguranță o știu pe cea a copacului meu preferat, și anume părul cel bătrân din
spatele curții bunicului. Acesta are o tulpină
groasă care a îndurat timpul. A fost chiar lovit
de un fulger, dar a depasit experienta. Aș putea
spune chiar că este un luptător care a îndurat
capriciile vremii cu mult stoicism și își înalță în
continuare cu mândrie fruntea către cer.
Părul a fost adus din padure de către străstrăbunicul meu când era doar un puiuț mic,
într-o pădure uriașă. Stră-străbunicului meu i
s-a părut ciudat că un par crește în pădure și
tocmai de aceea l-a luat.
Pentru mine acest păr nu este doar copacul meu
preferat. El este si arborele familiei mele. Din el
a gustat și stră-străbunicul meu și străbunica și
bunica si mama și eu, la rândul meu.
Face cele mai gustoase si zemoase pere pe care
le știu și, deși sunt târzii, merită toată așteptarea.

PROZĂ

PROZĂ

Deși toți copacii par la fel și doar fructele diferă, în realitate nu e asa. Fiecare copac este
diferit prin marime, grosime, dacă te uiți atent,
dar și mai important, prin faptul că fiecare are
propria lui poveste. Poate că un brad este cărat
tocmai din varful unui munte, iar poate un cireș
a răsărit când un copil a aruncat din greșeală
un sâmbure.

Atunci când se coc, sunt greu de cules, din cauza înălțimii mari a părului, și cu toate că mă urc
în spatele bunicului, tot ajung greu la ele.
Cu toate că nu dă multă umbră, e greu să-i culegi perele și nu este chiar arătos, acest copac
este pentru mine cel mai frumos si este copacul meu preferat.

Seara de vals
Crăciun Iancu Cristin
CNER VII C
Razele de soare cernute prin turcoazul apei
aprind candelabrele din marea sală de bal a
oceanului.
Bancurile de pești dansează fantomatic după o
melodie de mult cunoscută. Armonia e spartă
doar de cate o rândunică de mare care își ia recompensa saltului acrobatic în apă.
Într-o margine, meduzele se leagană sfios ca
niște domnișoare îmbrăcate în rochii de voal ce
așteaptă să fie invitate la vals.
Deodată, zarea se întunecă. Apar pretendenții.
Cu mișcări hipnotice, rechinii împung bancurile parcă și-ar rezerva dansuri... Dansuri la care
partenerul nu se mai întoarce.
Această dezlanțuire de energie împinge peștii
în toate direcțiile, provocând explozii de scântei multicolore.
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Cand s-au săturat, totul încetează. Iar după

să se alăture rechinilor hulpavi la sângerosul
ospăț?

Armonia îsi reintră în drepturi.

Nu! Îi atacă pe rechini. Se duce o luptă crâncenă. Zece... nu! Douăzeci de rechini înoată disperați pentru a se salva. Delfinii îi îndepartează
de bancurile de pești.

Dar iată că altceva se petrece. Bancurile de pești
parcă intră în rezonanță. Ca într-o străfulgerare,
se contopesc formând un tot.
Da, așa trebuie întampinat prințul. Marele
Alb. Cel mai temut dintre dansatori in balul
oceanului.
Oare unde îsi va începe terifianta invitație la
dans?

Vis la malul mării
Crăciun Iancu Cristin
CNER V C

Și apoi se așterne din nou pacea. Bancurile de
pești înoată ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Delfinii sar din apa, bolta acestora întâlnind cerul plin de lacrimile fierbinți ale lunii.
Nu pot rezista. Trebuie să mă alătur armoniei.
Simt atingerea delicată a mării. Îmi acoperă
întâi picioarele, apoi bustul. Și gata... Suntem
împreună...
Eu cu marea și marea cu mine.
Aș vrea sa nu mă mai trezesc niciodată din vis...

Vis... Oare unde sunt? Ce se aude? Da... e
cântecul mării! E chiar marea! Si luna, oh luna...
o săruta lasând în urmă-i un cerc alb de spumă
pe cerneala apelor.
Ce se aude? Ah... este un pescăruș! Obraznicul!
Cum îndrăznește să tulbure această liniște
suavă!? Dar încetează brusc, parcă împlinindumi dorința.
Uite, un delfin! Înotul lui se împletește parcă
cu marea. Vreau să mă alătur lui. Vreau să
înotăm împreună. Vreau să discutăm despre
frumusețea sublimă a mării.
Văd surorile înțepătoare ale celei cu ochi care
împietresc, unduindu-și șerpii în apele mării.
Strălucesc atât de frumos... Aș vrea să le ating,
numai o dată...
Văd bancuri de pești alunecând încet printre
valuri. Parcă execută ordine, ca în armată. Uite
și comandantul, un pește Guppi.
Dar oare de unde atâta agitație? Un instinct de
conservare mă face să tresar. Rechini! Ticăloșii!
Mănâncă acei peștișori drăguți și nevinovați!
Orcile se alatură acelui sângeros festin.
O pisică de mare care se afla din întamplare în
aceea zona este sfașiată de un rechin. Picuri de
sânge pătează perfecțiunea de catifea a mării.
Nu mă mai pot uita. Întorc privirea, dar ochii mi
se fixează pe un grup de delfini. Oare au venit
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câteva momente, bancurile îsi reiau dansul
fantomatic ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

PRÂSLEA CEL VOINIC LA ŞCOALĂ
Purcel Maria Raluca
CNER V C

PROZĂ

Într-o dimineaţă obişnuită, eram în banca
mea de la şcoală şi aşteptam cu nerăbdare
să înceapă orele. Deodată, pe hol se aude
tropotul unui cal vânjos. Cineva deschide
uşa cu putere. În clasa mea intra călare un
print chipeş, îmbrăcat în armură strălucitoare, cu pinteni de oţel si părul de aur:
-Bună dimineaţa! Eu sunt Prâslea cel Voinic.
-Bună dimineata! Cu sfială vă întreb, ce
v-aduce pe tărâmurile noastre?
-Am venit cu rugămintea de a mă primi şi
pe mine, aici, la şcoală. De mic, ocupaţia
mea a fost să mânuiesc sabia şi să mă lupt
cu jivinele naturii. Niciodată nu am avut
ocazia să învăţ şi altceva!
-Cu drag v-aş primi, dacă ar fi decizia mea,
însă nu eu aleg. Trebuie să vorbim cu
doamna director.
Clopoţelul sună. Îndată intră doamna
dirigintă. Aceasta îl conduse pe voinic

până la biroul directoarei. Acolo s-a dicutat
despre primirea lui în această instituţie, iar
apoi s-au întors la noi în clasă, spunând:
-De acum încolo vă voi fi coleg!
Timp de o saptamână se dovedi a fi un
elev model. După aceea ne-a zis că el s-a
plictisit si că simte că aici nu este locul lui,
pentru că el este facut să mânuiască spada
şi să se lupte. Atunci imi veni o idee:
-Măria ta, eu cred, că nu numai aşa vă
puteţi folosi spada! Părerea mea e că
aţi putea deveni, chiar aici la şcoală, un
profesor de scrimă! Aşa, ne veţi învaţa
şi pe noi cum se practică acest sport, iar
dumneavoastră, nu va trebui sa părasiţi
şcoala. Dacă imi permiteti, mi-aş dori sa vă
fiu eu primul elev!
- Desigur! Mi se pare o idee excelentă!
De atunci, Prâslea cel Voinic deveni
profesor de scrimă în şcoala noastră!
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Spiridușul ploilor de miresme
Borza Roxana
CNER V C
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La începutul primăverii, pe când florile
abia se desfăceau din muguri, m-am
strecurat afara din casa bunicii pentru a fi
de față la momentul in care grădina urma
să înflorească complet.
În timp ce mă îndreptam spre un zarzăr
tânăr,mi se păru că foșnea ceva în apropiere.
Am auzit poarta livezii deschizându-se
,apoi,pasi. M-am dat îndărăt la adăpostul
florilor. Am ascultat:pașii se apropiau.
M-am aplecat din nou, pândind.
Deodată,în fața mea,apăru o mică creatură
care ținea in mâna un felinar. De spaimă,am
vrut sa țip,dar mi-am dat seama că ceea ce
vedeam nu era altceva decât un spiriduș.
Acesta îmi spusesecă era spiridușul
primăverii trimis să împrăștie parfum
peste copacii abia înfloriți.
Nu am putut să rezist unei asemenea
plăceri și l-am rugat pe spiriduș să mă lase
să-l ajut. Noi doi am început să împrastiem
parfum în toată grădina, umplând aerul cu
miresme îmbietoare.
După ce am terminat,eu impreună cu
spiridușul ne-am așezat la tulpina unui
copac,fericiți de munca noastră.
Curând se iviră zorii, iar spiridușul dispăru,
în timp ce m-am furișat înapoi in casă,
ascunzând in sufletul meu acest secret.
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Livada bunicilor
Tudose Ilia-Briana
CNER V C
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Era o seară frumoasă de primăvară.
În livada bunicilor, razele calde ale
soarelui în asfințit se oglindeau în
petalele delicate ale prunilor înfloriți
și în aripile translucide ale fluturilor
diafani. Îmbătată de atâta lumină și
culoare, mă plimbam printre pomi și
cercetam fascinată fiecare fir de iarbă
proaspăt încolțit.
Întotdeauna livada a fost pentru mine
un tărâm plin de mistere. Aici am văzut
prima lăcustă.Verde ca o bijuterie
sculptată în jad, elegantă, misterioasă, stătea nemișcată pe tulpina unei
flori, perfect camuflată.Tot aici m-am
întâlnit cu prima broscuță. Evadată din
iazul din apropiere, a dat nas în nas cu
mine în timp ce era la vânătoare de
melci, după o ploaie rapidă de vară.
M-am întins pe iarba crudă, presărată
cu gingași toporași catifelați. Priveam
cerul senin printre ramurile înflorite
ale pomului din fața mea. O adiere
caldă a smuls câteva petale, lăsândule să cadă ușor, cu grația unor balerine
care-și încheiau ultimul dans. În liniștea
desăvârșită, un foșnet neobișnuit mi-a
atras atenția. Lângă rădăcina unui
prun, o mână de frunze uscate se mișcă
nefiresc.
M-am ridicat speriată, cu gândul să o
iau la fugă, dar, curioasă din fire, am
mai întârziat pentru o clipă. Priveam,
hipnotizată parcă, grămadă de frunze
și îmi imaginam tot felul de vietăți
terifiante când, un botișor mic și
ascuțit s-a ivit, adulmecând cu nesăț
miresmele proaspete ale primăverii.
Imediat au apărut și doi ochișori mici
ce priveau curioși în toate direcțiile.
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Când s-a simțit în siguranță, grămadă
de ace plină de frunze veștede a ieșit cu
totul din vizuină. Cuprinsă de emoție,
mi-am ținut respirația. Nu mă văzuse
încă. Pășea greoi prin iarba fragedă,
amorțit încă de lunga hibernare. Am
rămas nemișcată, urmărindu-l atentă
până ce a dispărut în tufele de lăngă
gard.

Fericită de noua descoperire, am
alergat să le dau vestea bunicilor. Am
aflat de la ei că un arici în grădină e o
binecuvântare deoarece curăță locul
de insecte dăunătoare.

Miruna Dughilă
CNER V C

A fost odată ca niciodată un împărat pe
nume Împăratul Verde. Acest împărat avea
trei fiice: Alexandra, cea mare, Eva, cea
mijlocie și Sanda, mezina familiei.
Într-o zi, împăratul a chemat-o pe fiica lui
cea mare la el și i-a spus:
- Du-te cât mai degrabă în pădure și culege
”murele fermecate” pentru mama ta. Doar
știi cât este de bolnavă.
- Așa o să fac, tată! răspunse Alexandra.
- Însă, continuă împăratul, dacă nu vei
reuși, o voi pune pe Eva să aducă murele.

A doua zi, Alexandra își luă câteva merinde
și puțină apă și o porni spre pădure. Merse
ce merse și ajunse în poiana în care se aflau
”murele fermecate”. Nici nu se aplecă bine
să le ia că dintr-o dată un balaur uriaș se ivi
în fața ei. Alexandra s-a speriat așa de tare
încât a rămas încremenită, dar de după

un tufiș, o umbră în formă de om a ieșit la
iveală și a omorât balaurul uriaș. Fata cea
mare observase acea umbră, dar era atât
de speriată încât uitase de mure și o luase
la goană spre castel. Acolo, împăratul
a întrebat-o pe Alexandra dacă a cules
”murele fermecate”. Rușinată, fata cea
mare îi răspunse:
- Îmi pare rău, tată! Nu am putut lua murele
din cauza unui balaur uriaș! El a încercat să
mă mănânce dar, o făptură cu chip de om
m-a salvat.
Împăratul era tare mâhnit, însă o trimise
și pe Eva, cea de-a doua fiică a lui, să-și
încerce norocul.
Următoarea zi, Eva plecă spre pădure cu o

bucată de pâine și un strop de apă. Ajunsă
în poeniță, fata ce mijlocie se aplecă și ea
după mure dar apăru din nou un balaur
care era acum și mai mare decat celalat.
Umbra se ivi iar de după tufiș și învinse din
nou bestia înfiorătoare. La fel ca sora ei
mai mare, Eva fugi spre castel, neuitânduAlte cuvinte • noiembrie 2016 • 63
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Prințul misterios

se deloc înapoi.
Împăratul își întrebă fata mijlocie
unde sunt murele însă aceasta același
răspuns a dat ca fiica ce mare.

PROZĂ

Cu fiecare zi ce trecea, împărăteasa se
îmbolnăvea tot mai tare iar împăratul
era tot mai mâhnit. Până într-o zi când
mezina familiei regale, Sanda, veni la
tatăl ei și îi spuse:
- Tată, lasă-mă și pe mine să mă duc în
pădure după ”murele fermecate”, sămi încerc norocul.
Împăratul nu prea credea că Sanda va
reuși, dar nu avea încotro așa că o lăsă pentru împărăteasă.
să se ducă după mure.
- Bravo Sanda! i-a spus împăratul cu
A doua zi, de cum a răsărit soarele, lacrimi în ochi. Tu ai fost singura care
sora cea mică plecă în pădure, luându- ai putut să aducă murele pentru mama
și cu ea ceva de-ale gurii și puțină voastră. Așă că, drept răsplată, o să-ți
apă. A mers ce a mers până a ajuns în dau jumătate de regat.
poiana din mujlocul pădurii. Se aplecă
și ea după mure și apăru din nou un Tată, te rog frumos să mă ierți, dar eu
balaurul care era mult mai mare și mai nu vreau jumătate de regat!
puternic decât cel de ultima dată. Dar și
de data asta, omul din umbră îl omorî. - De ce, scumpa mea? se miră împăratul.
Văzând balaurul la pământ, Sanda se
duse repede să ia ”murele fermecate” - Eu aș vrea altă răsplată.
și, de această dată prințul care învinse
balaurul se arătă prințesei, alături de - Și care ar fi aceea?
animalul său, caprisica. Acest animal
avea cap, urechi și blană de pisică iar - Să mă căsătoresc cu feciorul chpeș
picioarele, coada, coarnele și culoarea și viteaz care m-a salvat în pădure de
blănii erau de căprioară. Sanda se balaurul cel rău.
îndreptă spre feciorul chipeș și spre
animalul ciudat. Dar își aminti că
trebuie să ducă cât mai repede murele
înapoi la castel așa că fugi spre casă,
întorcându-și privirea din când în când
la prințul fermecător.
La palat, fiica cea mică îi arătă
împăratului
”murele
fermecate”
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- Să mă căsătoresc cu feciorul chpeș
și viteaz care m-a salvat în pădure de
balaurul cel rău.

Ajunși acolo, mica prințesă îl chemă
pe prinț și el parcă ieșise din pământ.
Sanda îi spusese feciorului de împărat
că ar vrea să se căsătorească cu el.
Prințul, pe nume Erik, își aminti că ea a
fost singura dintre cele trei fete carea
a avut curaj să culeagă murele, așa că
acceptă.
La palat s-a organizat o nuntă mare,
mare la care au participat toți oamenii
din regat. Au dansat, au mâncat și s-au
- Să mă căsătoresc cu feciorul chpeș distrat timp de trei zile.
și viteaz care m-a salvat în pădure de
balaurul cel rău.
Și am încălecat pe-o șa și v-am spus
- Și care ar fi aceea?

- Și care ar fi aceea?

poveste-așa. Și am încălecat pe-o
căpșună și v-am spus o mare minciună.
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Auzind una ca asta, împăratul se înfurie,
dar merse împreună cu Sanda în pădure,
pentru ai îndeplini dorința.

PORTRET
DE SCRIITOR

Nu-i de-ajuns o O ţară avem şi
rugăciune!
noi
George Slabu-Pascal
CNER VI A

George Slabu-Pascal
CNER VI A

Nu-i de-ajuns o rugăciune
Să-Ţi mulţumesc pentru ziua de mâine.
Vreau să-Ţi sărut spinii
Prin care Te-au încununat păgânii!

O ţară avem şi noi,
Una ocrotită de război.
Sfântul Apostol Andrei
A vestit una din tainele ei.

Vreau să-Ţi scot cuiele
Şi Să-Ţi leg rănile
Să nu mai las Sângele să se risipească
Pentru a noastră vină lumească!

Ortodoxia noastrâ sfântă
E aurul mai presus de toate,
O floare ce-n suflete ne cântă,
Pe care cel rău vrea să o rupă, dar nu
poate.

Şi apoi Te-aş mai ruga
Să fie darnică voia Ta
Şi să ne scoţi pavelele
Din ale noastre inimi grele!
Să ne ştergi lacrima,
Să ne scoţi patima!
Din noi un copac să crească
Pentru Tine să rodească!
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Priviţi la Brâncovenii noştri;
Constantin, Ştefan, Radu şi Matei
Ce-au pus Credinţa sfântă
Mai presus de-orice temei.
Iar acum alţii vor
Să uite de truda lor,
Viclenia să o nască
Biserica s-o părăsească.

O lacrimă să-Ţi
mai închin
George Slabu-Pascal
CNER VI A

PORTRET
DE SCRIITOR

O lacrimă să-Ţi mai închin
Ca să uiţi de al Tău chin
Să nu Te mai doară rănile cuielor
Ce Ţi-au străpuns mâinile!
Toată lumea va cânta,
De bucurie pentru pacea Ta!
Ca un Miel Te-ai Jertfit,
Toată lumea s-a uimit.
Oh, ce mult mi-aş fi dorit
Să fiu eu salvatorul Tău,
Într-un vis fără sfârşit
Şi sa uit de tot ce-i rău…

De-aş mai
putea sta
George Slabu-Pascal
CNER VI A

De-aş mai putea sta
O clipă sub aripa Ta,
Să-mi alini bătaia inimii mele
Ce mi-au tulburat-o lacrimile grele…
Vreau să-mi mai înşiri cuvinte
Pe firul vieţii mele,
Tainice mărgele, ce-mi vor aduce
Mângâiere în clipele de durere!
Aşa, Doamne, Te rog mult,
Să nu mă uiţi nici un minut!
Timpul de Tine uitat
E un Rai abandonat!
Mă las iar în grija Ta,
Să veghezi în viaţa mea!
Să nu mă laşi să cad în prăpastie,
Acoperă-mă cu luminoasa Ta mantie!
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Zară Mihnea-Tudor
CNER a VII –a C

Ganduri

PORTRET
DE SCRIITOR

Cred că mai mereu sunt bântuit de
semnul întrebărilor rostite sau nu și
răvășite apoi de ignorare. Îți amintești
de acel „Dar cocorii unde se duc
când se duc?”... povestea copilăriilor
nemângâiate de vreun bunic? Mereu
mă aflu în căutarea răspunsurilor la
întrebări retorice. Ce stupid și fără
sens...
Când am început să văd lumină, să
nu mai orbecăi și orice stih nu îmi
mai era adresat, mi-am zis că au venit
gândurile. Gânduri care, neobosite,
nu poposeau prea mult la mine. Mai
târziu le-am clasat la secțiunea „ceva”
ce nu s-a ridicat nicicând la calitatea
de etern. Au fost „ceva frumos” pe
care am lăsat să se risipească printre
nimicuri. Dar de multe ori au fost „ceva
meschin” de care am reușit să mă
eliberez după încrâncenări pentru care
am plătit cash taifunuri de orgolii. Și
mă întrebam „Unde se duc gândurile
în care am crezut fie măcar pentru o
secundă? Dar gândurile pe care nu
le-am gândit niciodată unde se duc?”
Într-o lume a gândurilor negândite?
Ne așteaptă oare acolo, cuminți, întrun tărâm oniric? Poate că astfel, într-o
altă noapte cu lună plină, nu se știe
care, ne vor năpădi să le gândim până
la capăt. Gândesc că sunt bătrân...dar
simt că nu e prea târziu timpul pentru
mine. De multe ori mă regret pe mine
însumi. Regret ceea ce nu trăiesc. Nu
trăiesc pentru că nu mi se dă de ales,
nu pentru că nu aș avea ocazia. Mi-ar fi
teamă totuși dacă aș avea libertatea de
a alege. Nu știu dacă viața mea ar fi alta,
dar cu siguranță o alegere ar determina
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alte alegeri. Cred că mă risipesc... Iar
acum caut scheme de calcul, revendic
logici nebunești, iscodesc matematici
stranii în căutarea unui timp expandat.
Undeva, cândva, poate într-un viitor în
care chipul poate zâmbi fără riduri, aș
putea fi poleit cu virtuți, precum vreți
voi. Dar acum viața îmi iese cu minus
... fericirea cu zecimale ... prietenia din
trei în trei. Poate mai pe-atunci, mai
în viitor, voi pricepe cum stă treaba
cu împlinirea și cu sufletul crestat de
fericire. Acum doar mă cotrobăi din când
în când prin buzunare să văd ce am
adunat. Într-unul am gândurile amare
din spatele unor eșecuri, câteva răni
lăsate de dezamăgirile unor oameni pe
care i-am prețuit cu adevărat, dar pentru
care m-am trezit a fi doar o non-valoare,
multe încercări ratate și câteva reușite
de a fi conform așteptărilor celorlalți.
Într-altul am gândurile ferecate, multe
dintre ele banale și colecțiile de roboței
și cartonașe ale copilăriei mele. Sub
imperiul cărei nepăsări gândurile și-ar
pierde culoarea și ar începe să ticăie
banal, ca un ceasornic care nu știe
să facă altceva decât să bată spre a
măsura destrămarea? Nepăsarea mea
sau a celorlalți, a celor care nu străpung
adâncurile ființei de lângă ei și nu știu
ce minuni poate face un simplu „bună...
ce mai faci”.
Cel mai adesea mă uit peste umăr și văd
străini care nu-mi înțeleg nici cuvintele,
nici necuvintele. Adorm târziu, amar
și viscolit, scufundat în gândurile din
buzunarul meu drept, ca apoi să scriu
fără ecou...

Razboi in vreme de pace
Pe când gândurile se aspreau și
trandafirul uscat din fereastră îngâna
ploaia, femeia își îndesa mai bine
vălul islamic pe fruntea încrețită și
privea răvășită oglinda în care i se
reflecta sufletul ce tânguia după fiul
său. Plecase de ceva timp să lupte cu
un dușman neștiut, în războiul altora.
Fulgerele ce brăzdau orizontul îi
luminau fața smeadă și ochii albaștri ca
două diamante sidefate. Mâna ei se opri
din croșetat și hijabul sărăcăcios deveni
o batistă. Nu știa ce-i face fiul, dacă a
murit deja străpuns de gloanțele furiei
sau încă îndură dogoarea deșertului sub
care cadavrele dorm. Acum se gândea
nu doar la golul din sufletul ei, ci și la
piatra ce va strivi trupul neînsuflețit al
fiului. Dulcele miros al morții nu mai
sălășluia doar pe front, ci se cuibărise
și în inima femeii. Știa că din acest
blestem nu aveau scăpare și nu puteau
fi salvați. Încercaseră să străbate spre
zările cu lumină, unde știau că este
pace. Dar au fost întorși din drumul
lor către viață de cei care îi resping în
numele creștinătății. Cerul se potoli. În
zare, un fiu cu pistolul sub braț, privea
către ruinele casei părintești. Până și
câinele îl lătra. Îl uitase. Însă mama, cu al
ei miros de lipie caldă, își cuprinde fiul
în brațe și, cu lacrimi în ochi, îi spune
”bine ai venit”. Nimic nu egalează
fericirea regăsirii celor dragi, indiferent
în ce forță supremă cred. Ar putea fi
povestea ta, sau a prietenului tău, a
vecinului sau a unui simplu anonim
ce trece ignorat pe lângă tine. Aud
cum li se spune ”sălbatici”, ”fanatici”,
”extremiști”.... Dar nu aud să fie numiți

oameni. Și cine își permite să facă
judecăți de valoare? Acei ce pretind a fi
educați, civilizați și mai ales credincioși.
Dați-mi voie să am îndoieli asupra
însușirii valorilor creștine atunci când
pledează pentru izolarea și respingerea
oamenilor care își numesc divinitatea
Alah, nu Dumnezeu. Toți avem
nevoie să credem în ceva, într-o forță
mântuitoare care să ne călăuzească
pe cărările întunecate. Unii o numesc
Dumnezeu, alții Buddha, iar alții Alah.
Ar putea să apară mâine cineva care să
o numească Cer și atât. Asta nu îi face
mai puțin oameni. Oroarea unui război
purtat între niște forțe pe tărâmul altor
popoare lasă în urmă suflete mutilate,
trupuri sfârtecate, prunci fără părinți,
schimbă ordinea firească a trecerii
în altă lume, astfel încât bătrânii își
îngroapă fiii. Dar noi, cei ce ne punem la
adăpost prin ignoranță, ne bucurăm de
pacea aparentă și mulțumim Divinității
noastre că ne ferește de astfel de dureri
pe care nu le-am putea duce. Dar asta
nu anulează realitatea. Acolo e război,
acolo mor oameni cu mâinile întinse,
implorându-ne pentru un adăpost. Nu
au nevoie decât de nopți fără raiduri
aeriene, de rutina zilelor fără rafale
de mitraliere, de răsărituri și apusuri
fără sânge și înmormântări. Au sperat
în propaganda țărilor democratice, în
valorile popoarelor ”civilizate”, dar
s-au trezit huliți sau ignorați de cei
care judecă pădurea după acei copaci
putrezi. Și ce aleg să facă? Să dea foc
întregii păduri, scutindu-se astfel de
efortul de a gândi și a curăța uscăturile.
Iar mai departe.... ignoranță. Acesta pare
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Dar acei oameni care nu știu dacă
mâine vor mai deschide ochii, care se
aruncă în mări ostile sperând să pună
piciorul pe tărâmuri cu pace, caută doar
o inimă deschisă și toleranță.
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Iar acum culcați-vă liniștiți, făcânduvă rugăciunea de seară și mulțumind
Divinității pentru pace.
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TRĂIRE
Privesc în oglindă și sunt tot eu, la fel
de insipid asemeni unui fir de praf ce-ți
intră în ochi și de care nu poți scăpa. În
general ... trăiesc. Dar fără viață. Și a mai
trecut o zi, sau doar mi se pare pentru
că e la fel ca ieri și ca mâine.
Am tot și parcă îmi lipsește totuși
ceva... Îmi lipsește povestea. E prea
multă realitate și prea puțin ireal. E
prea mult „trebuie să ...” și prea puțin
„nu pot să cred că e adevărat ...” E prea
mult „știu că ...” și prea puțin „ nu mă
așteptam să ...” Aș vrea să ies din casă,
să dau cu nasul de albul neînceput
și să trăiesc cu impresia că nu mi se
poate întâmpla nimic rău. Mai ții minte
ce senzație plăcută este atunci când
frămânți zăpada necălcată în picioare
de altcineva și tai cu privirea lumina
aia călâie de dimineață? Mai știi cum
urlă liniștea zăpezii? Așa cum fiecare
copil adoarme cu o poveste, eu vreau
să îmi încep ziua cu una. Vreau să
rămân ferecat într-o cutiuță muzicală
în care pot să nu fiu cuminte, iar ziua
de mâine să nu mai fie ca cea de azi.
Mă simt pierdut în rutina de zi cu zi,
uitând să fac ce îmi doresc. Uneori cred
că un pictor ironic a trecut pe la mine
și a uitat să-mi traseze conturul. Dacă
nu-mi găsesc conturul și mă împrăștii?
Dacă nu mai știu să fiu? Dacă tot se
vrea a fi robotizați, aș putea să îmi fac
un up-date, dar mă tem că e posibil să
fi ascuns mult prea bine unele trăiri și
nu le-aș mai găsi. Mai mereu îmi creez
pe desktop shortcut-uri către clipele
fericite, dar căutarea frenetică a altora

noi le aruncă într-un background
întunecat și rece. Dar nu-mi trădez
natura umană, nu mă dezic de lamentări
ieftine, pretinzând că nu cunosc
fericirea. Nefericirea este veșnica
nemulțumire și uitare. Uităm de noi,
uităm de clipe și trăim ca și cum vom
găsi fericirea atunci când nu vom mai
ști ce să facem cu ea.
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Primăvară, te
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spune-mi, te rog, ai reuşit?
si sărutat destui obraji
destule frunţi
destule buze
ai secat destule mări
ai zdrobit destule frunze?
eu unul, cred că nu
chiar dacă de când ai plecat
sunt bulversat
şi te explic din ce în ce mai greu
prietenilor mei
care mă-ntreabă de ce
îmi strălucesc buzele ziua
şi luminează noaptea
cu caldură iarna
cu răcoare vara.
Tu
doar două litere lipite,
te mai întorci, îţi cer prea mult?
nu ştiam că iubind aveam să cad
înfrânt
vei mai veni măcar o dată
pentru un sărut?
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Rană
Elias Zafiris
CNER XII E

am alergat cât m-au ţinut picioarele
prin lanul de sârmă ghimpată
şi trandafiri
şi mi-am scos din coapse o duzină de
spini
dintre care tu
erai cel mai ascuţit
şi mai adânc întrat în piele.
te simţeam
precum o lamă de cuţit.
mă întrebam
de ce dintre atâţia spini
numai pe tine te-am simţit?

Uite că scriu... Scriu cuvinte frumoase și
urâte, le pun cap la cap cu încăpățânarea
de a așterne tot ce simt și gândesc. Dar
unde-i logica și care-i scopul? Pentru
ce să mă deschid ca un ceaslov tocmai
ieșit de la tiparniță? Mă întreb cât de
mult interesează fericirile și regretele
mele, binele și răul, frumosul și urâtul,
toate ale mele, toate adunate în fraze
scrise cu frenezie?

genunchi și ce văd? Ipocrizie, cinism,
minciună, fugă... Unde aleargă toți?
Sau de ce fug? De ei înșiși? De suflet,
de zbor, de simțire? Aleargă după
”contracte”? Oooooo, nu. Refuz a învăța
să semnez contracte false și fără de
valoare. Refuz să deschid ochii, deși
aș putea fi de batjocura celor care nuși irosesc sentimentele, acelora reci și
detașați care nu pierd clipe dintr-un
timp ce nici măcar nu le aparține. Din
calculele lor, care nu dau niciodată un
rezultat cu virgulă și perioadă, a dărui
este echivalent cu a irosi. Ei se bucură
de iluzia că nu există necunoscute și
calcă apăsat pe orice nu levitează până
la nivelul lor. Îți amintești povestea
”Hainele cele noi ale împăratului”?
Da. Ei poartă o haină atât de prețioasă
și atât de scumpă și, înfășurați în ea
umblă, de fapt, goi. Goi și goliți... Dar nu
își dau seama de asta pentru că nu au
timp să își coboare privirea la cei mici...
Da. Refuz să mă învălui în ipocrizie și
cinism... în real. Prefer să stau ancorat
într-o lume a mea, chiar și cu riscul de
a fi ridicol. Prefer să cred în OM. Și sunt
destul de flămând după năzuințe astfel
încât să am credință și să caut inimi. Nu
eu, cel ghemuit cu fruntea pe genunchi...
ei, cei care ”sunt pe val” plătesc tribute.
Ei, cei plictisiți de prea mult, cei ce fac
bilanțul dăruirii, cei ce investesc în
numele beneficiului, cei care nu ”se
murdăresc” cu sentimente și trăiri curat
de simple, cei care nu cred în nimic, cei
care uită cum se simte și chiar dacă ar
simți nu și-ar mai da seama de asta. Ei,
cei care, deși sunt de-o seamă, își pun
chipul hidos al unei false superiorități.

Copilul perfect, adevăruri goale, trăiri
imense, decăderi, fâșii pierdute de
timp, speranțe deșarte, vise zdrobite...
ploi reci, zile fierbinți, exaltări trecute ,
clipe ideale, sentimente stinse, dorințe
înăbușite, coșmaruri, iluzii cochete,
zile triste parcă nesfârșite, bucurii
trecătoare, mulțumiri.... Tot și toate le
pun pe un tapet proapăt cu iz de fân,
le împărtășesc, iar singura mulțumire
stă într-un răspuns. Mă plâng de viu și
râd în hohote de mine însumi pentru
că nu am ecou. Până și frunza uscată
se bucură de ecoul foșnetului ei atunci
când se grăbește în aventura existenței
sale. Și tăcerea-mi strigă ”hei, am
trecut și eu pe-aici”, în încercarea de
a ni fi invizibil. Dar mă ghemuiesc în
propriile castele de nisip și-mi șoptesc
ca nimic nu este așa cum se spune și
cum se arată. Uneori cred că totu-i
deșertăciune. Atunci de ce mai răsare
soarele? De ce mai udă ploaia? De ce
zâmbim atunci când, dacă mai avem
timp, vedem o buburuză opintindu-se
să ajungă în vârful firului de iarbă? De
ce ne mai bucurăm când stăm tolăniți
și transformăm cerul înt-un imens
șevalet? Și uite așa aproape că ajung
să-mi pară rău pentru cei care uită de Și uite așa mă aștern... Și-mi spun că,
minunile mărunte, dar pe cât de mici atunci când cuvintele vor mirosi a
pe atât de puternice. Ridic ochii dintre cerneală, oricum nimeni nu le va citi.
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Am avut de făcut o alegere care nu a
fost a mea.
A trebuit să iubesc doar ca să ştiu că
sunt capabil să urăsc.
Am crezut în lumină trăind în întuneric.
A trebuit să rănesc doar pentru a-mi
vindeca rănile.
A trebuit să iubesc şi să pierd, apoi să
iubesc să pierd,
pentru a câştiga pierderea iubirii.
Am avut de aşteptat persoane care
s-au dovedit a fi
fără niciun fel de aşteptări.
Poate că aşa a trebuit să fie.
am obosit

74 • Alte cuvinte • noiembrie 2016

Te dau
afară pe uşa
de evacuare
Elias Zafiris
CNER XII E

te dau afară pe uşa de evacuare
din spatele creierului meu
te dau afară de urgenţă
nu va suna nicio alarmă
nu vei simţi miros de fum
iar palmele tale vor rămâne curate, nu
se vor
murdări de scrum
aşteaptă la locul tău
priveşte-mă; e amuzant de privit
mai ales când strâng în pumni bucăţi de
sticlă
din rama ultimei poze făcute în inima
mea
când mă lovesc
cu pumnii în ochi...
nu mai privi prin ei, te rog.
te dau afară pe uşa de evacuare
te dau afară de urgenţă
te dau afară în frig
.
Te-am rugat să nu pleci niciodată.
Astăzi te oblig.

Ozana Barbu
CNER XI A

Prea tarziu...
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Şi izvorau corbii din spatele brazilor
inalţi ca o nesfarşită scurgere de spirite
intunecate cărora li s-au deschis porţile
iadului.
Iar in zborul lor, cu penele murdare de
cărbune, treceau pe deasupra capului
meu ca nişte săgeţi aruncate din tolba
sărăcăcioasă a iernii ce urma să vină...
ca nişte soli veniţi inaintea reginei
intunecate.
Undeva departe se auzeau strigătele
morţii iminente si onirice... o
misterioasă chemare spre nicăieri.
Ştiam că a sta acolo, pe banca aceea
ingheţată, in timp ce gerul imi
cuprindea incet oasele ca o armată de
ghimpi infipţi in fiinţa mea, fără a-mi
produce durere insă, era ceva pernicios
pentru mine, dar sentimentul infailibil
că dacă m-aş fi ridicat să plec aş fi comis
un fel de incest impotriva firii, mă ţinea
impietrită acolo.

corb s-a rupt din lanţul nesfarşit, ca un
soldat dezertor ce părăseşte campul
de luptă, ce renunţă la război pentru a
se antoarce la inutiliatea vieţii lui.

M-am uitat răvăşită la ceas...3:15. Am
plecat fară să privesc in urmă, in timp
ce zgomotul corbilor ce işi continuau
Aşteptam...voiam să aştept deşi, ştiam marşul morţii imi asurzea urechile şi
că nu o să vină, ştiam că nu-i pasă. Imi imi ingheţa simţurile.
doream cu disperare să sting, chiar şi
cu lacrimile-mi sărate, abundanţa de
sentimente ce imi ardeau pieptul, in
ciuda frigului care mă strangea ca intrun cocon.
Dar privirea mi-a fost distrasă de o
umbră...era el, ii simţeam atingerea
caldă pe ceafă, respiraţia lui grea imi
răsuna in ureche...m-a cuprins un fior
pană in adancul măruntaielor. Unul
din braţele lui puseseră stăpanire
pe umărul meu drept şi imi mangaia
uşor, cu atingeri de mătase, pielea din
spatele urechii, apoi l-am văzut...un
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Piticul din grădina toamnei
Cezara Bargaoanu
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Este toamna. Soarele bland inca mangaie
gradina.
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Sunt in livada,la umbra unui nuc batran.
Ma bucur si eu de o vreme minunata.
Deodata,in fata mea,apare o zana
neasemuit de frumoasa. Parul ei lung si
rosu ii curgea pe spate,iar ochii ei caprui,
ca frunzele ruginii, dadeau impresia
de bunatate si darnicie. Buzele ei erau
rosii,rosii ca macul. Imi zambeste si imi
spune:
-Eu sunt Toamna! Daca vrei sa ajungi in
gradina mea,trebuie doar sa privesti in
spate!
Intr-adevar! In nucul sub care stateam era
o usita. Am intrat in ea.Paseam pe o carare
de flori multicolore,care ducea intr-o
poienita. Cand am intrat,un pitic mi s-a
prezentat:
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-Sunt Piti Piticot!Fiecare copil care ajunge
aici este intampinat de mine.Vrei sa
cunosti palatul Zanei Toamna? ma intreaba
el politicos.

Intru in castel impreuna cu piticul.Zana
Toamna statea pe tronul ei in forma de
crizantema.Ea imi face semn sa intru intruna dintre camerele spatioase.In camera
erau tablouri cu flori si rafturi intregi cu
bijuterii stralucitoare si nemaivazut de
frumoase.Zana mi-a spus sa o aleg pe care
o vreau dintre toate.Am ales un colier cu
o piatra pretioasa neagra.
Deodata,florile din tablouri au inceput sa
danseze.Era o petrecere a toamnei.Zana
m-a invitat sa raman daca pot.I-am spus ca
mi-ar placea sa raman la petrecerea ei.Pe
ringul de dans s-au adunat frunzele ruginii
si florile delicate,unde l-am zarit si pe Piti
Piticot.
-Desigur,mi-ar placea!
El ma conduce in fata unui castel imens
brodat cu fir de ata colorata.Turnurile
castelului erau foarte inalte,decorate cu
flori de toamna.Pe geamuri erau pictate
de zana dumitrite frumos colorate si alte
flori minunate.

In scurt timp mi-am luat ramas-bun de la
Zana Toamna si am plecat fericita acasa in
caleasca sa de aur,impodobita cu felinare
din dovleci si in care vizitiul era chiar Piti
Piticot..

Intru in castel impreuna cu piticul.Zana
Toamna statea pe tronul ei in forma de
crizantema.Ea imi face semn sa intru intruna dintre camerele spatioase.In camera
erau tablouri cu flori si rafturi intregi cu
bijuterii stralucitoare si nemaivazut de
frumoase.Zana mi-a spus sa o aleg pe care
o vreau dintre toate.Am ales un colier cu o
piatra pretioasa neagra.
Deodata,florile din tablouri au inceput sa
danseze.Era o petrecere a toamnei.Zana
m-a invitat sa raman daca pot.I-am spus ca
mi-ar placea sa raman la petrecerea ei.Pe
ringul de dans s-au adunat frunzele ruginii
si florile delicate,unde l-am zarit si pe Piti
Piticot.
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flori de toamna.Pe geamuri erau pictate
de zana dumitrite frumos colorate si alte
flori minunate.

Adolescență
Ecaterina Vlasie
CNER X A
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Ne-am văzut ieri într-o cafenea.
Și am aflat că ai mers cu un tramvai fără bilet
Și că ai fugit de controlor.
A venit chelnerul si noi ca să scăpăm mai ieftin,
Am cerut o apă minerală și un pahar de tinerețe.
Am râs că suntem faliți
Și ne-am scotocit buzunarele de monezi.
Ai râs de paharul albastru și ai spus
Că te așteptai ca tinerețea să fie roz.
Apoi te-ai înecat cu ea cât râdeai cu lacrimi
La propria-ți glumă.
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Lasă-ne nouă strada asta,
Să ne jucăm pe ea.
Lasă-mă să mă joc cu tine
Cu fiecare unghi,
Fiecare freamăt,
Fiecare surâs.
Lasă-mi mie bucuria
De a fi lângă tine atunci când te trezeşti.
Lasă-mă să sper
Că într-o zi
O să ne jucăm
După regulile mele.
Lasă-te!
Aşa cum ştii
Acceptă totul, te rog!
Dar să ştii că..
După ce vom juca jocurile mele,
Eu voi pleca.
Mă duc peste tot.
Iar când ne vom întâlni din nou,
O s-o luăm de la capăt.
Promit!
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