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În loc de introducere 

 

 ”- Daniel, bine ai venit în Cimitirul Cărților Uitate.[...] Locul ăsta e un mister, Daniel, un 
sanctuar. Fiecare carte, fiecare tom pe care-l vezi are suflet. Sufletul celui care l-a scris și sufletul 
celor care l-au citit, l-au trăit și l-au visat. Ori de câte ori o carte își schimbă proprietarul, ori de câte 
ori privirea alunecă pe paginile ei, spiritul său crește și se întărește. Cu mulți ani în urmă, când tatăl 
meu m-a adus aici pentru prima oară, locul ăsta era deja bătrân. Poate la fel de bătrân ca orașul însuși. 
Nimeni nu știe cu siguranță de când există sau cine au fost cei care l-au creat. Am să-ți spun ceea ce 
tatăl meu mi-a spus mie. Când o bibliotecă dispare, când o librărie își închide porțile, când o carte se 
pierde în uitare, cei care cunoaștem acest loc, paznicii, avem grijă să ajungă aici. În locul acesta, 
cărțile de care nimeni nu-și mai amintește, cărțile care s-au pierdut în timp trăiesc pentru totdeauna, 
așteptând să ajungă într-o bună zi în mâinile unui nou cititor, ale unui nou spirit. În librărie noi le 
vindem și le cumpărăm, însă în realitate cărțile nu au stăpân. Fiecare carte pe care o vezi aici a fost 
cel mai bun prieten al cuiva. Acum nu ne mai au decât pe noi, Daniel.[...] Există obiceiul ca, atunci 
când cineva vizitează pentru prima oară locul ăsta, să aleagă o carte, pe oricare ar prefera-o, și s-o 
adopte, asigurându-se că nu va dispărea niciodată, că va rămâne vie pentru totdeauna. E o promisiune 
foarte importantă. 

 [...] În după-amiaza aceea, după ce ne-am întors în apartamentul de pe strada Santa Ana,       
m-am refugiat în camera mea și am hotărât să citesc primele rânduri ale noului meu prieten. Înainte să
-mi dau seama, am fost subjugat iremediabil. Pe măsură ce avansam, structura povestirii a început    
să-mi amintească de una din acele păpuși rusești care conțin nenumărate miniaturi ale lor însele. Pas 
cu pas, narațiunea se descompunea într-o mie de povești, ca și cum povestirea ar fi pătruns într-o 
galerie de oglinzi, iar identitatea ei s-ar fi scindat într-o mulțime de reflexe diferite și, în același timp, 
unul singur. Îngropat în lumina arămie proiectată de veioză, m-am scufundat într-o lume de imagini și 
senzații cum nu mai cunoscusem nicicând. Personaje ce mi s-au înfățișat la fel de reale precum aerul 
pe care îl respiram m-au târât într-un tunel de aventură și mister din care nu mai voiam să scap. 
Pagină după pagină, m-am lăsat învăluit de farmecul povestirii și al lumii ei, până când suflarea 
dimineții mi-a dezmierdat fereastra și ochii mei osteniți au alunecat peste ultima filă. 

 

                                       (Carlos Ruiz Zafon, Umbra vântului) 
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Proiectul eTwinning 

THE BLUE PLANET 
 

       Schimbările climatice afectează toate regiunile lumii. Calotele 
glaciare se topesc, iar nivelul mărilor și oceanelor este în creștere. În 
unele regiuni, fenomenele meteorologice extreme și precipitațiile sunt 
tot mai frecvente, în timp ce altele se confruntă cu secetă. Cu toții 
trebuie să acționăm cu responsabilitate deoarece deciziile noastre au 

consecințe asupra PLANETEI ALBASTRE! Astăzi, atenția este acordată acțiunii climatice, care este 
al 13-lea din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) stabilite de Națiunile Unite ca parte a 
Agendei 2030 lansată în 2015 și adoptată în cele din urmă de 193 de țări. Proiectul eTwinning The 
Blue Planet are scopul de a familiariza elevii cu aceste obiective şi de a îi implica în activităţi care 
se concentrează asupra schimbărilor climatice și a impactului lor. Activitățile propuse sunt destinate 
să îi ajute pe elevi să înțeleagă modul în care încălzirea globală și alte aspecte ce țin de protejarea  
mediului înconjurător au un impact major asupra Pământului, încurajându-i să sugereze măsuri, 
precum gestionarea durabilă a resurselor naturale pentru a răspunde nevoilor generațiilor actuale și 
viitoare.  
       Proiectul eTwinning The Blue Planet se desfășoară în anul școlar 2020-2021, având parteneri din 
Italia, Spania, Portugalia și Turcia. Principalele obiective sunt dezvoltarea gândirii critice a elevilor, 
găsirea unor soluții pe tema protejării mediului, lucrul în echipe internaționale și dezvoltarea 
competențelor de comunicare în limba engleză. Elevii au sugerat un logo al proiectului, care a fost 
ales în urma unui concurs, s-au documentat în ceea ce privește problemele mediului, au postat scurte 
descrieri ale unor aspecte locale pe platforma eTwinning (folosind instrumentul web linoit.com), au 
participat la întâlniri online cu ceilalți parteneri (pe chat pe platformă și Google Meet), au urmărit 
videoclipuri și un film documentar (A Life on Our Planet, realizat de celebrul cercetător naturalist 
britanic David Attenborough) pe tema protecției mediului, au completat chestionare despre 
schimbările climatice și despre siguranța online (eSafety).  
       Cei zece elevi din clasele a XI-a A și a XI-a G de la Liceul Tehnologic Economic de Turism s-au 
prezentat pe platformă, au transmis mesaje și urări în perioada sărbătorilor (padlet), au pregătit 
întrebări despre anumite teme ale filmului documentar pentru întâlnirea online și au discutat pornind 
de la răspunsurile date. Activitățile proiectului au inclus, de asemenea, realizarea unei prezentări 
Power Point despre anumite obiective de dezvoltare durabilă, elevii fiind evaluați la final prin 
instrumentul web Quizziz. Fiecare echipă a selectat câte un obiectiv și a sintetizat informațiile din 
materialele postate pe platforma eTwinning. Pentru a sărbători Ziua Mondială a Apei 2021, 22 martie, 
elevii au pregătit postere care au fost încărcate pe TwinSpace, iar în urma votului online a fost selectat 
cel mai popular poster pe tema consumului responsabil al apei. În întreaga perioadă de desfășurare a 
proiectului au fost folosite diverse instrumente web, precum  padlet, scribblemaps, linoit.com, 
moviemaker, kahoot, canva.com, google.docs., google.forms, answergarden cloud, wordart. În luna 
aprilie, elevii vor posta pe platforma eTwinning, pe Forum, sugestiile pentru versuri care vor forma în 
final un acrostih, o poezie în care literele inițiale ale versurilor, citite vertical, alcătuiesc titlul 
proiectului The Blue Planet. De asemenea, o altă activitate comună este realizarea unui calendar 
online, iar pe paginile acestuia vor fi informații despre o organizație non-guvernamentală ce 
protejează mediul din țările implicate.  
        La finalul proiectului, elevii vor împărtăși impresiile prin realizarea unor videoclipuri și vor 
completa chestionare de feedback.  
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Coordonator proiect,  
prof. Dana Larco  
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Proiectul eTwinning 
Plan a Trip and Gain Experience 

Coordonator prof. Simona Albăstroiu 
 

https://live.etwinning.net/projects/project/200546 
 

 
Proiectul eTwinning Plan a Trip and Gain Experience se adresează elevilor cu vârsta între 16

-19 ani, fiind derulat pe perioada anului 2020-2021 în școli din Polonia, Italia, Turcia, Armenia și 
România.  

Scopul proiectului este de colaborare între elevii din școlile partenere și implicare activă a 
acestora în realizarea unor trasee turistice, atât în țara natală, cât și a unor trasee turistice către o 
destinație de vis. Sunt abordate și alte subiecte legate de industria turismului, planificarea, 
organizarea și implementarea unor circuite turistice. 

Obiectivele proiectului se referă la dezvoltarea competențelor de lucru în echipă, 
îmbunătățirea cunoștințelor de limbă engleză și dezvoltarea vocabularului de specialitate din 
domeniul turismului, schimbul de experiență între școlile partenere, precum și descoperirea unor 
informații noi despre diferite regiuni turistice din Europa. 

Echipa Liceului Tehnologic de Turism este formată din 8 elevi din clasele IX- XI, elevi 
pasionați de geografie și turism. Într-o primă etapă elevii din toate școlile implicate în proiect s-au 
prezentat prin intermediul platformei Padlet, informațiile fiind ulterior postate în spațiul de lucru al 
proiectului. În luna decembrie 2020 elevii au realizat o prezentare în PowerPoint a școlilor, precum 
și o prezentare a orașelor  de proveniență.  
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Tot într-o primă etapă s-a desfășurat și un concurs de alegerea a logo-ului proiectului, 

concurs la care s-au înscris 15 participanți, între care echipa din România a avut 3 propuneri.  
 

Câștigătorul concursului a fost stabilit în urma votului online, pe platforma eTwinning, în 
perioada 16-23 decembrie. 

 
 

În luna ianuarie echipa fiecărei școli partenere a realizat traseul 
unei excursii de 7 zile, iar informațiile au fost încărcate pe pagina de 
lucru a proiectului.  
https://twinspace.etwinning.net/94481/pages/page/1354701 
 

 
 
 În etapa următoare, se vor realiza echipe mixte, cu elevi din toate școlile partenere pentru a 
gândi și organiza o excursie „de vis”. 
 Prin implicarea în acest proiect elevii vor beneficia de o îmbunătățire a competențelor de 
comunicare în limba engleze, vor învăța cum să prezinte informațiile turistice folosind metode 
diferite (hărți, grafice, prezentări, documente scrise etc.), își vor dezvolta abilitățile de comunicare 
profesională, prin dezvoltarea vocabularului de specialitate în domeniul turismului.  
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Be Clean, Be Green!  

Promoting the Sustainable Development of Our Community 
Logo-ul proiectului 

 
 

În perioada 2 noiembrie -18 decembrie 2020 s-a desfășurat concursul prin care a fost propus 
și votat logo-ul proiectului Erasmus+. Elevii au fost implicați în mod direct în activitatea de realizare 
a logo-ului, folosind diferite metode de lucru: desen pe calculator, grafică, acuarelă etc. Entuziasmul 
adolescenților s-a regăsit în diversitatea modelelor care au fost propuse, iar acest fapt a făcut ca 
alegerea să fie dificilă. S-a decis ca logo-ul să respecte tematica proiectului, adică implicarea 
tinerilor în dezvoltarea durabilă a comunității locale prin cultivarea sentimentului de respect pentru 
mediu.  

Concursul a avut două etape de selecție: într-o primă etapă, fiecare țară a selectat două logo-
uri, care au fost postate ulterior pe site-ul proiectului; în a doua etapă a fost ales, prin vot on-line, cel 
câștigător.  

Toate logo-urile au fost apreciate, dar cel câștigător aparține școlii din Belgia. 
Votanții au fost numeroși, fapt ce a demonstrat că au dorința de a se implica în proiect, că au 

idei despre cum să protejeze mediul și vor să fie parte activă în derularea activităților proiectului.  
Profesorii coordonatori au susținut munca de creație a elevilor și au dovedit o bună 

comunicare cu aceștia. Sunt câteva exemple de bună practică, care au continuat cu întâlnirea 
partenerilor în mediul on-line, motiv de bucurie și prilej de a felicita pe toți participanții la această 
activitate.  

Felicităm pe micii creatori și le dorim succes ! 

 
 
 
 
 
 

Responsabil cu diseminarea,  
prof. Budeanu Petronela 
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Poveglia Island 
 Hello, my friends. Today  I want to tell you about a cursed place, full o mysteries. In northern 
Italy, in the  lagoon  between Venice and 
Lido, there is a small island. 

This is called Poveglia Island. 

 The island is first mentioned in 421 
during the collapse of the  Roman Empire. In 
that period, many people from the superior 
class  in the cities of  Padua and Este came to 
Poveglia seeking shelter from the barbarian 
invaders. 

 In 1776, the island became a checkpoint for all ships entering Venice. In 1793 people on 
ships were found to have a disease called the plague. In order not to spread the disease, they turned 
the  island of Poveglia into a quarantine station. They tried to heal them, but they did not survive. 

On this island about 160.000 people died, burned or killed by the disease. 

Sometimes, strange voices, like a cry for help, can be heard from all the corners of the island.  

 
 

Corduneanu Romario-Adrian  
Clasa a IX-a B 
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THE DACIANS, ANCESTORS OF THE ROMANIANS 
 

 The Dacians were a Thracian group of people who lived in the north of the Danube, in the 
Carpathian space, in what is now known as Romania and its neighboring countries. These people are 
ancestors of the modern Romanians, who have gone through many changes over the last 2 
millenniums. Their blood and linguistical relatives were the Thracians, who lived in the south of the 
Danube and the Illyrians who lived in the south-west. The most notable things about the Dacians 
were their innovative millitary strategies which managed to rezist agaist many powerful invaders 
including the Romans, the flag and coat of arms which consisted of a wolf with a snake kind-of 
body and the unique religion of Zamolxism, the fallowers belived in the god Zalmoxis/Zamolxis/
Zamolxe/Zalmoxe. What makes this religion so unique? The people belief in death as a happy event 
where the deceased would move to a better “life”. 

 In terms of language, the Dacians had 3 languages: Dacian’ a Thracian language we don’t 
know many details about, Latin and ancient Greek. The first Dacian kingdom was formed around 
168 BC and it didn’t cover much land, as it had trouble agaist the neighboring tribes, especially the 
Celts who were defeated eventually. Betwen 82-44 BC, king Burebista formed the first unified 
Dacian kingdom, which stretched from the Danube up to the northen Carpathians (Slovakia and 
Poland) and the Pannonian field (Hungary). In 44 BC, Burebista was assassinated by the nobility, 
which led to the fracture of the unified kingdom. In 87, king Decebalus formed the second unified 
Dacian state, smaller than Burebista’s. In the same year he fought agaist the Roman emperor 
Domitian and won in 89, granting his kingdom a powerful status and becoming a threat to the 
Romans. In 102 and 106, Decebalus fought agaist Trajan, both wars were lost. In 106 Decebalus 
commits suicide, marking the end of the Dacian kingdom, as a part of it was annexed by the Roman 
Empire. 

Fun fact: did you know the Carpathian Mountains were named after the Dacian tribe of “Carpi”? 

 

 

 

 

 

 

  

Dacian coat of arms and flag symbol Greatest extent of Dacia 

Popovici Dragoș Constantin 

Clasa a XI-a H 
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London 

 London is the capital of England and the United Kingdom. It is the most important political, 
financial, cultural and artistic center of the United Kingdom, and one of the most important cities in 
the world. 

 In London you can find the headquartes of many institutions and corporations of global 
importance, also many important buildings: palaces, museums, theaters, concert halls, airports, 
railway stations, numerous embassies and consulates. 

 It is one of the top ten most modern cities in the world. 

 Some beautiful places in London: 

                    The City of London                                    Tower Bridge 

    
Westminister palace with Big Ben on the right 

 

Doljescu Alexandra Delia 

Clasa a IX - a B 
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Save the animals 

There are millions of abandoned dogs on the streets around the world, and combating this 
alarming phenomenon seems to be a daunting task, especially because of the easy breeding of dogs 
and the irresponsibility of many people. We know that this is a serious problem that needs to be 
addressed urgently, which is why we want to help raise awareness of the phenomenon of animal 
abandonment. 

Saving a stray dog or adopting it from a shelter is a decision that should not be taken lightly 
and will mark the rest of your life, both yours and the animal's. Therefore, adoption will help you 
become more responsible, having another living being that depends on you. Millions of dogs are 
euthanized in shelters due to overcrowding, while those who remain on the streets lead a life of fear, 
hunger, cold and physical abuse. Adopting a stray dog will save their lives, giving them a second 
chance to have a home and live a dignified and happy life. Also, if you have enough free space, you 
should also get a second dog to complete a perfect family.  

Several studies have shown the positive effect that a dog has on human health. Not only is it 
proven that those children who come in contact with an animal will develop the necessary defenses 
against allergies, but it is also known that this coexistence with an animal can improve your 
cardiovascular health, help fight stress and relax you. If you sometimes feel isolated after adopting a 
dog, you will never feel the same way again. The love of the dog has no limits, it will accompany 
you for better or for worse and your new friend will be waiting for you at the door every day.  A 
dog in the house will help your children learn to be more responsible, because they have to take 
care of it too. 

  In addition, children learn from an early age to respect other living beings, to be aware of 
the "feelings" of animals and, in essence, to become better. On the other hand, the dog will be an 
ideal partner for play and fun! 

 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miron Delia Ioana 

Clasa a IX - a C  
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THE EFFECT OF THE PANDEMIC ON ME  

 

I miss going out, having fun, socializing, laughing, sharing food with my classmates, going 
out in the parks and having great memories. I miss my adolescence and the normal life before the 
pandemic.  

When it all started in March 2020, I thought it would be a short relaxing holiday, after which 
everything would return to normal. Instead, everything turned upside down. For a year I stayed at 
home, doing online school and isolating myself from the rest of the world. Many teenagers 
developed anxiety and began to feel lonely, isolated and very sad. I feel that I cannot open myself to 
anyone and that I am not supported.  

Nevertheless, I realized that, due to the pandemic, I managed to become more mature, to 
realize what I want to do after graduating from high school and fight for my dream. I discovered new 
passions and realized who was really next to me. I realized that not everyone wants the best for me 
and I have to be careful who I choose to be in my life and who to rely on. I realized that online 
school is not so bad and I try to be much more careful because I know that all my efforts will not be 
in vain.  

Sometimes I feel that no one can understand us, that some do not have the time to listen to 
me, so the best refuge is my own person.  

So, free your emotions, lay down your thoughts on a piece of paper or in a document and 
make your wish come true. And most importantly, do not give up on your dreams regardless of the 
opinion of those around you and trust yourself. People need to hear you, by all possible means, and 
realize that they can't bring you down. Love yourself with all your heart and remember that a 
pandemic cannot stop you from doing what you want! 

 
                             
 

 
 

 

Ivanov Monica Mihaela 

 Clasa a IX - a B 
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 N N A N 
 
The voice of the fir-trees, the voice of the wind 

The cry of the bird with a broken wing 

The song of the woods, the song of the spring 

The sigh of the Moon that never sinned… 

 

The words are twisted, broken 

In the book of my night 

For you my thoughts are open  

Weaving dreams out of sight. 

 

I killed the thought keeping you captive 

I broke the clepsydra churning the time 

I close the book of no perspective 

The only life on hold is…mine. 

 

 

                                                         

IR S 
 

We juggle with ideas 

We juggle with feelings 

And sometimes with our lives. 

The one presenting the most attractive perfor-
mance 

Throwing the circles the highest 

Is an excellent juggler. 

But at some point 

The show is over. 

We step behind the curtains 

Remove our makeup… 

Poor clowns! 

We balance – 

Skilfully or grotesque – 

On the ropes of our own illusions! 

Prof. Ritucia - Corina Petrușca 
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C  n ? 
 

Cine sunt? ce bună întrebare... 

Oare sunt un vânt de vară trecătoare, 

Un val adus de  pe pustia mare  

Sau poate una dintre razele de soare? 

 

Sunt un ciripit de păsări, 

Soarele ce se scaldă-n zări,  

Luna ce se ascunde printre nori, 

Sau un călător ce cutreieră cărări? 

 

Ce simt? Ce fac? Ce lucruri îmi trec prin cap? 

Întrebări de care niciodată nu scap,  

Răspunsuri ce pe foaia vieții nu-mi  încap, 

Pentru care în inimă trebuie să sap… 

 

Boișteanu Iulia-Mihaela 

Clasa a XI-a F  

E   tă   
 

Nici ploaia nu poate 

Să ne spele ale noastre păcate. 

Suntem negri pe interior, 

Puri și albi pe exterior . 

Rămânem pătați pe veci 

Cu ale noastre păcate seci! 

 

Vrem să ajungem ca soarele pe cer, 

 Dar ajungem o stea c-un succes  efemer  

Sau poate o stea căzătoare  

Cu un vis prea mare. 

Trăim într-un eden de tăciune  

Unde viața e o dulce amărăciune. 
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Suflet neînțeles...  

  
Nu mi-a plăcut să fiu eu însămi niciodată  

Și, sinceră să fiu, am spus că sunt...ciudată,  
Am trăit cu acest gând și am fost invadată,  
De un întuneric al tristeții eram posedată-  

  
Mi-am spus că mai bine aș fugi,  

Lăsându-mi supărările să fie slugi  
Am vizitat câmpii, palate, țări întregi...  

Dar m-am găsit pustie lângă drumuri lungi.  
  

Singurătatea nu-i ceva cu care să te mândrești  
Și făr’ să vrei în ea te poticnești...  

Nu ai prieteni..., rude..., cu care să vorbești...  
Am zis că-i mult mai bine singur să te iubești.  

  
Trecutul însă nu-l pot da deoparte...  

Doar niște simple gânduri triste făr’ de însemnătate.  
Atât de singură, tăcută și cu sinceritate  

M-am săturat să fiu lăsată să plutesc pe-o mare de dificultate.  
  

Viața e grea...dar e a noastră,  
E rece, fără pic de simț de aventură  
Trăim în întuneric și-n cenzură...  

Ne chinuim să trecem ca printr-o strâmtură.  
 

Caradință Amalia 
Clasa a IX-a D 

O altă lume  
 

Și dacă ar mai rămâne o zi 
Din întreaga lume,  
Te-aș lua și am fugi 

Într-o nouă dimensiunie. 
Unde nu sunt lacrimi, nici durere,  

Unde-i plin de flori, mai ales lalele. 
Acolo nu e soare, e doar luna,  

Un cer plin de stele formând o cunună. 
Deși tot lumină e, dar altfel,  

Eu sunt cu tine și nimic nu e la fel. 
Te privesc și mă-nfior,  

Știind că avem o nouă lume 
Și trebuie sa facem un nou popor. 

 

Ababei Delia 
Clasa a XI-a C 
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De  , m m  
                   

                                                                             

 
 

 

Ionescu Georgiana - Lorena 
Clasa a XII-a A 

 

    P i  e   
 

Scriu pentru că n-am ce să fac, 

Scriu pentru că trebuie să tac, 

Scriu pentru că exist pe Pământ, 

Scriu pentru că vreau să exprim emoție prin cuvânt. 

Scriu pentru că mă plictisesc, 

Scriu pentru că vreau să vorbesc, 

Scriu pentru că aș vrea să zbor, 

Scriu pentru că aș vrea să am sonor. 

Scriu pentru că prin cuvinte pictez, 

Scriu pentru că așa creez lumea ce-o visez, 

Scriu pentru că așa prezint ce gândesc, 

Scriu pentru că așa arăt ce iubesc! 

           Boișteanu Iulia-Mihaela 

Clasa a XI-a F 

 În pragul serii un vânt rece adie
Și simt o mângâiere ce-mi aduce aminte de tine. 
Încerc din răsputeri să te regăsesc, 
Mereu mă descurajez când nu te zăresc. 
Astăzi este despre tine, ființă dragă și divină, 
O zi pe care trebuia să o petreci cu mine. 
Însă cu stelele vorbesc și îmi povestesc 
Cum că aș semăna leit cu tine. 
Că am aceeași sclipire în privire 
Și că vorbesc fără oprire. 
Nu te-am cunoscut, 
Dar te-aș recunoaște dintr-o mie, 
Te-aș îmbrățișa cu sete și fără reținere 
Și ți-aș șopti cât de dor mi-a fost de tine. 

 

In l  n rătă  
e   

 

Mi-am înecat iubirea  
Cu un pahar de venin, 

Când în privire ți-am văzut răcirea, 
Când cerul a devenit din negru  senin. 

 
Am devenit mai ștearsă, 

Îmbătată de o lungă insomnie. 
O ființă cu privirea arsă, 

Ce repetă și scrie aceeași poezie. 
 

Naufragiată pe insula singurătății eterne, 
Unde nimeni la nimic nu mai speră, 
Oricum inima nu-mi mai discerne  
Supărarea de fericirea efemeră… 
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Marea e tare nervoasă, 

Cerul e învolburat 

Stă pianul zgribulit 

Pe malul încețoșat. 

 

Se vede departe-n zare, 

Bacul, cu lumini chiorâte 

Și delfinii  în sincron 

Fac spectacole mărunte... 

 

Pe nisipul ud și rece 

Zace-o scoică rezemată, 

De o piatră mică, albă 

Și se uită la specacol. 

 

Baldachinul  îngropat pe jumate în nisip, 

Îi susține liniștit pe cei doi îndrăgostiți. 

Răsăritul care nu întârzie deloc, 

Împrăștie raze, în tot acest loc. 

 

Se aud de departe  

Sunete de meduză, 

Line și estompate 

Fug și se amuză... 

 

 

 

Or es r  m  

O barcă-n largul mării 

Încetinește empatic, 

Se oprește deodată 

Pe raze simetric. 

 

Îndrăgostiții merg 

Pe malul înclinat 

Pericolul e aproape  

Băiatul s-a-necat. 

 

Frumoasa fată însă, 

Ușor l-a ridicat  

Privitu-s-au ei în ochi, 

Și-apoi s-au sărutat. 

Luchian Ionuț 

Clasa a XI-a C 
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Te-ai pierdut în neant  

Pentru că ți-ai luat avânt, 

Dar ai căzut pe pământ 

Și aripile ți s-au rupt. 

 

Înger cu fața albă, 

Dar cu furie oarbă,  

Cu voce cristalină  

Și venin de albină. 

 

M ș 		                                      
Se lasă seara în cartierul stins de viață, 

Siluete șterse  se disting în ceață. 

Fiecare cu câte una, două sau chiar trei măști la înaintare, 

Sleite de putere, motivație și răbdare, 

Fiecare cu mintea în altă parte. 

Ducem lupte pe front cu un dușman tăinuit, 

Ce nu are chip și despre care nu știam nimic. 

Ciudat, parcă suntem la circ 

Sau la un film, Agatha din nou ne-a uimit, 

Poirot a fost înlocuit de Covid. 

Înconjurați de mentalități cu direcții diferite  

Perspective de-a dreptul fără cuvinte  

Ne rămâne doar să mergem înainte  

Cu măștile pe chip și inimile  haine. 

 

 

Ionescu Georgiana -Lorena 

Clasa a XII-a A 

În  ec u  

Ești fiica nopții  

Ce te lași în mâna sorții, 

Nu ești la fel ca alții, 

Tu îi faci în ciudă morții! 

 

Părul ți-e negru  

Și sufletul alegru, 

Ochii plini de stele  

De te pierzi în ele…  

Boișteanu Iulia-Mihaela 

Clasa a XI-a F 
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T  i i  
 

 

Să fim serioși, cui îi place cu adevărat să citească? 

Nimănui! Cititul e plictisitor, foarte plictisitor! Am citit odată o etichetă, și de la al doilea 
cuvânt am început să casc, așa că m-am oprit din a-mi obosi creierul. 

 Să vă spun de ce am deschis acest subiect despre citit. A început școala și, bineînțeles, că la 
sfâșitul primei ore de română am primit ca temă de citit cartea preferată și să o prezentăm în scris 
pe caiet. Pe mine m-a amuzat, când am auzit ce avem de făcut. 

Ajung acasă de la școală, îmi arunc ghiozdanul pe jos și mă întind în pat să mă uit la un 
film. 

- Ionuț! 
- Da, mamă! 
- Vino până la bucătărie!  
- Mi-a șoptit o păsărică că ai de citit ceva pentru mâine. 
- Te-a mințit păsărica! răspund eu râzând. 
- Haide, Ionuț, treci la teme! Ţi-am cumpărat eu o carte cu povesți, pentru a putea alege una 
preferată. 

 Am deschis cartea m-am uitat cu ochii închiși și fără niciun interes, am început cu prima 
poveste, care se numea “Soldățelul vorbăreț“. Ȋncepea foarte neatractiv pentru mine… ceva cu  
“Ȋntr-o lume ascunsă de ochiul curios al omului, un soldățel își conducea regatul…”, și aici m-am 
oprit!  

Nu așa se citește o poveste, mai ales asta!   
Vă spun sincer că m-am speriat când am auzit aceste vorbe, fiind singur în cameră!  
- Hai, nu te speria, sunt aici jos! 
Eram nedumerit, așa că am dat repede pagina, crezând că e o reacție adversă a cititului. 
- Nuu! Dă înapoi la poveste! Mă strivești și îmi boțești costumul! 

 Am dat acolo și, de nicăieri, apăruse un omuleț cât degetul mic, îmbrăcat într-o tinichea, cu 
o cască în cap. 

- Visez?! De unde ai apărut? 
- Nu visezi, eu sunt real, uite! Pot da din mâini și picioare, ba chiar și vorbesc. Sunt din cartea 
ta. Eu sunt Soldățelul Vorbăreț. Poți să îmi spui “Soldățelul incredibil de chipeș și frumos”! 
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- Da…cum spui tu! Ce cauți  în camera mea? 
- Eu trebuie să am grijă  ca toți copiii din lume să fie atrași de cărți. 
- Cred că ai venit degeaba! Mie nu îmi place să citesc! 
- Eu cred că, în adâncul sufletului tău, ai o dorință să descoperi tainele fiecărei povești din această 
carte.  
- Mmm… eu, în adâncul sufletului meu, nu cred că e o carte, mai degrabă un joc video sau un film 
cu roboți.  
- Haide, Ionuț! Ȋnceară să termini povestea asta .Dacă, după lectură, vei avea  aceeași părere, eu nu te 
voi mai deranja niciodată. 
- Bine, așa să fie! Măcar știu că scap de citit pentru totdeauna. 

După mai mult de jumătate de zi termin de citit toată cartea. Ȋl chem pe Soldățelul incredibil …
cum a zis el…și reacția mea l-a lăsat fără cuvinte! 
- Mi-a plăcut! Și asta, și asta… toate! 
- Eram sigur că așa va fi! 

Am realizat că nu pot alege numai o poveste din carte și am decis să scriu despre fiecare în parte 
câte ceva. Am fost atras parcă în lumea magică a cititului. Nu îmi puteam dezlipi mâinile de pe 
coperta cartonată, iar ochii nici să clipească nu voiau, pentru a fi sigur că nu pierd rândul. 
- Cum ai reușit să mă faci să îmi placă să citesc? Ȋntreb  eu nedumerit, știind că asta, în viziunea mea, 
era cel mai plictisitor lucru.  
- De aceea sunt eu aici! Am secretele mele. Măcar sunt fericit că te pot șterge de pe lista mea și mi-
am îndeplinit scopul. 
- Mulțumesc că ai făcut o schimbare în bine la mine! Să vezi ce fericită va fi mama când va auzi! 
- Cu plăcere! După ce biblioteca ta va fi plină cu cărți citite, să îți aduci aminte că “Soldățelul 
incredibil de chipeș și frumos”, te-a îndreptat spre această pasiune.  
- Cu siguranță numele nu mi-l voi aduce aminte… dar ce ai făcut pentru mine nu voi uita! 
- Pe curand, Ionuț! Sper că te-am ajutat!  
- Pe curând, micule Soldățel, îți mulțumesc!  

 
 
 
 

Munteanu Bianca Paula 

Clasa a IX-a D 
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Pr lo  

 Precum soarele se ivește zi de zi și-și stinge razele seara de seara, așa și zeii își odihnesc 
mințile sute de ani în a lor pauză eternă. Datează de când lumea cum că unul dintre cei mai înalți aI 
lumii zei, Yhwh, a înfruntat năpaste crunte, dureri sfâșietoare și lacrimi amare, de dragul unei 
rebeliuni ce avea să schimbe cursul istoriei și a lumii pe care o cunosc toți oamenii. Astfel, Yhwh a 
început în a-și aduna trupe, fel și fel de ființe lăsate de către univers să putrezească, iar cu magia sa 
echinoniană i-a înzestrat cu chipuri angelice și aripi măiestoase, aspectul și puterea perfecte pentru 
planul pe care voia să îl pună în aplicare. După câțiva zeci de ani, vorbele complotului pe care îl 
mișluia Yhwh a ajuns la urechile lui Elohim, iar furia cauzată a depășit limitele istoriei... Înfuriați și 
plini de ură, zeii au început să-l desconspire pe zeul războiului, propriul lor frate ce tânjea să îi 
arunce de pe ale lor locuri cerești în căutarea sa nestingherită de putere. Lucifer, cel dintâi zeu al 
cunoașterii și al luminii, a decis să-și înfrunte fratele de unul singur, relația lor mereu atârnând de un 
fir subțire de ață; și așa, cei doi se întâlniră la răscrucea dintre drumuri, acolo unde moartea și viața 
se întâlnesc, acolo unde realitatea este flexibilă, iar entitățile își petrec veșnicia, lume cunoscută și ca 
planul astral. Lucifer își scoase a sa sabie înflăcărată, vast populară pentru puterea ei de a putea 
despica însăși realitatea și, cu un ton impunător, se adresă: 

 — Întregul cer auzi că uneltești împotriva noastră, Yhwh! Dar cu toată agitația pe care ai 
creat-o, nimeni nu se gândește și de ce, unde vrei tu să ajungi cu toate astea? întreabă acesta chiar 
îngrijorat în ciuda urii pe care Yhwh o transmitea față de chipeșul său frate. 

 — Cu ce folos să-ți zic eu frate? întreabă tânărul zeu al războiului în timp ce scoate din teaca 
sa două săbii. Când vreodată te-ai comportat tu cu mine de parcă ți-ar păsa? Când, în a noastră 
veșnicie, întrebat-ar cineva de mine? continuă acesta pe același ton mohorât și furios. Eu vreau al 
cerurilor tron să-l fac și asum, iar când voi șede colo sus, cu țoții mie mi se vor ruga, iar voi veți 
căuta ca lighioanele locuri întunecate în care să vă ascundeți! încheie Yhwh ridicând tonul, 
năpustindu-se asupra fratelui său, Lucifer. 

 În ciuda faptului că Lucifer este zeul cunoașterii, posedă un set de abilități de luptă 
incredibile și cu greu de egalat, totuși, s-a ivit între cei doi frați o lupta intensă și sfâșietoare. Yhwh 
era zeul războiului, modul să de a lupta era grotesc și agresiv, încercând să abuzeze cât poate de 
orice avea în jurul său... Tocmai de aceea, reușea să mai prindă o lovitură mișelească atunci când 
arunca cu nisip în ochii strălucitorului înger al luminii. Pe de altă parte, Lucifer avea în dotarea sa 
agilitatea și strategia, știa foarte bine să folosească mediul din jurul său în așa fel încât să câștige 
avantaje, precum faptul că a urcat pe piatra înaltă ce îi despărțea, iar războinicul, în a sa furie, a 
distrus-o fără măcar să mai gândească, oferindu-i lui Lucifer un avantaj asupra sa, mai exact, o 
ploaie de roci ascuțite. Cu greu se putea asuma cine va câștiga. Fie că barau atacurile sau le luau din 
plin, cei doi reușeau să se aducă în egală măsura în aceeași stare.  
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După câteva ore bune de luptat, atunci când Lucifer avea liber prilej de a termina pentru totdeauna 
existența lui Yhwh, acesta a ezitat... a stins celebra sabie înflăcărată și a pus-o înapoi în teacă, 
întorcând spatele, gata să plece de acolo. Însă, parșivul de zeu al răboiului a vrut să-și păteze 
onoarea și cu un avânt puternic avea să îi sfâșie spatele îngerului... dacă nu era să intervină mama 
cerescă, zeița cu trei fețe... Hecate. Aceasta a prins cu putere cele două săbii ale lui Yhwh si le-a 
azvârlit puternic din orice zona accesibilă, iar cu o privire furioasă a bătut din palme, întregul plan 
astral luand o cu totul altă formă... Abia în acel moment Yhwh a realizat că a fost păcălit și adus în 
ceruri, în fata lui Elohim... Hecate și Lucifer și-au luat locurile, iar acum tânărul zeu se afla în fața 
tuturor zeilor de la acel timp, așteptând parcă judecata.  

 — Cu toții am auzit ce îți dorești Yhwh... și cu toții am căzut de acord să îți oferim ție mult 
tânjitul tron ceresc pe care îl tot cauți cu nestinghereală! spune Hecate pe un ton impunător în timp 
ce toate zeitățile priveau la Yhwh cu superioritate. Noi ne vom retrage fiecare în alte planuri 
astrale... și vom deveni independenți unul de altul, fără a mai convoca consilii sau... alte forme de 
guvernământ. Însă, ai grijă la ce îți spun... viitorul ce te așteaptă este unul crunt... vei avea secole de 
plăcere, iar noi vom fi denigrați și vom tânji după popularitate... DAR! ridică maica brusc vocea și 
strânge cu putere mânerele scaunului. Va sosi vremea în care un nou zeu se va naște... cel fără de 
care lumea nu va putea trăi, iar cerurile i se vor închina lui...  

 Yhwh a priceput că Hecate este pe cale să coase o profeție. Cu zădărnicie a încercat acesta să 
o oprească căci a fost redus la tăcere de către alți zei... inclusiv Lucifer ce îl ținea imobilizat. 

 — Atunci când ceasul cel de veci... va bate peste a lumii vreme... și toate dezastrele se vor 
revărsa asupra realității oamenilor... atunci, din ale haosului văi și ale vidului cărări... din esență 
cosmică, dar și din vid va lua naștere osânda ta, Yhwh, zeu al razboiului! continuă cotoroanța cu un 
râs ușor sumbru. Căci dacă fratele tău este Lucifer, înger al luminii și al cunoașterii, atunci cel ce te 
va osândi va fi chiar zeul întunericului... al haosului și al morții! încheie din nou maica cu o voce 
răgușită, timp în care cerurile se prăbușeau sub a lor privire. 

 Și iată, așa una câte una, zeitățile plecau de acolo grăbite în diferite planuri astrale ce aveau 
să constituie multele lumi pe care mitologia umana le cunoaște astăzi, iar Yhwh... îmbuibat de furie 
a început să uneltească ceea ce mai târziu avea să fie cunoscut drept Raiul... iar din esența lui a 
continuat să creeze așa ziși îngeri, ființe ce îl slujeau doar pe el. Arhanghelii și serafimii au fost 
zeități născute din haosul distrugerii cerurilor lui Elohim, dar au constituit buni luptători pentru Rai, 
iar Yhwh ce acum se proclama drept Dumnezeu... unicul zeu și cel adevărat, a notat în cea mai mare 
tablă profeția, ca niciodată să nu uite că moartea lui a fost prezisă. Timpul trecea, iar entitățile au 
început să se așeze în planurile lor astrale în regiunile lor precum: Iadul Creștin al lui Lucifer, Iadul 
grec al lui Hades, Olimpul lui Zeus, Iadul lui Hel, Asgardul lui Odin, Iadul lui Seth, Cerul lui Ra... și 
multe alte lumi astrale destinate zeităților dintr-o anumită regiune.  
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Cu gafa pe care Dumnezeu o comisese, aceea de a lăsa o tânără israelianca însărcinată, astfel 
au apărut și problemele ce aveau să ducă încetul cu încetul la adeverirea profeției, lucru ce pe Yhwh 
îl îngrozea teribil. Iar frica acestuia a dus la un act lipsit de onoare ce a schimbat o dată pentru 
totodeauna titlul acestuia din zeul războiului... în zeul creștin, cel lipsit de onoare si empatie căci în 
cea de-a treizeci și treia aniversare a fiului său, spre a pune bețe în roate profeției și-a condamnat 
propriu fiu la moarte... Deși cu tristețe de tată, știa că moartea unui semi-zeu nu putea decât să îi 
întârzie presupusa distrugere, iar dacă înjosirea umanității în fața lui Iisus era calea... era cât se poate 
de dispus să o facă, lucru ce s-a și întâmplat, vestea acestei oripilări ajungând la urechile tuturor 
zeilor ce au jurat în acea zi că își vor recăpăta cerul și titlul cel dintâi. Profeția a mers înainte, iar 
creștinismul a evoluat și s-a răspândit în masă, chiar și după marea schismă din 1054, însă al doilea 
dezastru ce nu a putut fi evitat indiferent de ce făcea Yhwh a fost ruptura dintre entități și 
destrămarea oficială al lui Elohim... Zeitățile au început să aibă păreri diferite una față de cealalată 
încă de când au luat-o pe drumuri independente. Odată cu înaintarea timpului, toți au realizat că nu 
mai este vorba de unitate și frăție, ci pur și simplu de cine preia puterea... și cine supravietuiește, iar 
astfel a luat sfârșit ideea de Elohim și uniune zeicească. 

Multe dintre zeități au cedat din a mai exista în această luptă nesăbuită a fraților și a 
surorilor, iar în cele din urmă au renegat titlurile lor... fiecare dintre ei și-a atribuit noul titlu pe baza 
bunului plac: Lucifer împăratul iadului, Loki zeul înșelăciunii, Anubis zeul morții și multe astfel de 
exemple. Și când ceasul cel etern a bătut, iar anul 2000 s-a instaurat peste o lume foarte instabilă a 
muritorilor din cauza unui război al entităților... profeția părea să nu mai vină... și iată că doar o 
singură entitate a știut ce are de făcut, accea fiind chiar, Hecate, ce a părăsit iadul lui Lucifer pentru 
a cutreiera pământul în căutarea pruncului mult așteptat, zeul întunericului. Lung și-n lat a căutat 
zeița celor trei însă, până în anul 2002, a reușit... a găsit ceea ce cu multă ardoare căuta: un mic 
prunc... învelit într-o păturică mov, cu lacrimi încă în ochi și dormind ca un îngeraș la poarta unei 
bisericii din Germania. Maica știa că acesta era copilul din profeție și că are nevoie de mai multă 
protecție decât ar putea să îi ofere oricine altcineva și asta a forțat-o să facă o alegere ce a declinat 
lumea vrăjitoarelor moderne... Și-a părăsit îndatoririle de zeiță pentru a fi o mamă; o puternică 
lovitură dată vrăjitoarelor de pretudindeni, dar și zeităților ce o așteptau, inclusiv Lucifer. Iată că așa 
zeița celor trei s-a stabilit în țara posibilităților, Statele Unite ale Americii alături de micuțul zeu al 
întunericului... Tynan.   

 

Voroneanu Claudiu 

Clasa a XI-a A 
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P es  
 

Nu contează cum vei lovi înapoi, ci cum vei ține lovitura.-Anonim 

Bazat pe fapte reale. 

 Nu știu exact când a fost adus la noi. În acel an am făcut o pauză de cai mai prelungită decât 
de-obicei, pentru că, de-obicei, nu făceam asemenea pauze. 

 Era prin mai. În mai am decis să-mi impun să ies din camera mea. Singurul lucru care ar fi 
putut să mă motiveze să ies din casă atunci erau caii, așa că, posibil, am făcut-o doar pentru că mă 
săturasem să mă simt un rest uman. În mai, l-am văzut prima dată. Atunci m-am urcat pe el prima 
dată. Nu m-a atras și nici nu m-a fascinat cu nimic, însă am găsit o scuză de fetișcană pentru acest 
fapt. Mă liniștesc cu gândul că din cauza fricii de un cal adus din capitală am fost oarbă la atracția 
față de el. 

 Am revenit pe la sfârșitul lui iunie. Atunci deja izbutisem să îi rețin literele care îi formau 
numele și frumusețea. 

După ce i-am dat promisiunea că va fi doar al meu, partenerul meu cu care călăream împreună mi-l 
cedase. 

 Era numit de fiecare diferit. Copiii care veneau să îi plimb îi ziceau “Calul mare”. De ceilalți 
călăreți era numit oficial Gurzuf. Când îl enerva pe antrenorul nostru, era numit hipopotam. De 
paznici era numit în rusă “Bunicul”. Îl numeau bunic în mare parte pentru a mă tachina. Iar de mine, 
era numit simplu Micuțul meu, chiar dacă spatele de 1m 65 si 500 kg erau independente de modul în 
care îl numeam. 

 Până la sosirea sa, aveam ideea că nu există cal care să nu fi fost lovit măcar o dată de 
antrenor. Gurzuf era diferit. Era mai ușor să îți scoți ochii decât să ții ură pe el. Încă am impresia că 
deși nu avea dotări înalte în sport, era unul din caii pe care antrenorul nostru îi simpatiza. 

  Pe la sfârșit de vară a căpătat încă o poreclă. Era numit “Profesorul”. De parcă ne-am înțeles 
să facem un flashmob, îl numeam așa toți. 

 Trapul lui era ca o pedeapsă. Era de parcă își pierduse orice încredere în oameni și era 
încercarea de a se răzbuna pentru tot ce îndurase până atunci, de a arunca din șa pe oricine care va 
mai îndrăzni să creadă că avantajul de a fi om îi oferă privilegiul de a-i  provoca durere. Trapul lui 
era o greșeală în toată adunătura aia de perfecțiune. Acel trap groaznic era compensat de galopul și 
tehnica lui de sărit. Era suveran. Nu tânjea după ajutor când venea vorba de sărirea obstacolelor, 
scopul lui era să mă învețe. Prima vreme făcea toată treaba de unul singur. După o săptămană, a 
decis să fie mai aspru cu mine. Nu îi păsa nici de caracterul meu jalnic de copil, nici de plânsetele 
mele. Intenția lui era să mă pregătească. Era serios și sumbru. Deși își dădea mereu silința să nu își 
arate afecțiunea față de mine, nu reușea. 
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În ziua aceea, nici nu am privit în partea dumnealui, deoarece credeam că e un bărbat din seria celor 
care veneau ca spectatori la unele antrenamente. 

Calul e bun, însă călărețul nu! 

 Domnul Mihai a fost antrenor de hipism la Moscova mai mulți ani. O natură ironică și în 
același timp inteligentă, care se putea pune în vorbă cu oricine. Nu am mai cunoscut așa persoane ca 
domnul Mihai. 

  La sfârșitul verii, Gurzuf devenise mai mult decât era înainte. Simțeam că e o parte din mine. 
Simțeam că ne-am combinat caracterele și modurile de a gândi, astfel încât deja era o zonă comună 
pentru amândoi. Simțeam că locul meu este în șaua lui. 

 Vara, adolescenții normali își petrec timpul ieșind târziu afară sau pompându-și organismul 
cu alcool într-un apartament. Ăsta este motivul pentru care nu m-am considerat niciodată o persoană 
normală. Chiar dacă aș fi vrut, nu aveam cu cine să îmi petrec în așa mod vara. Eram și am rămas 
sceptică și pretențioasă când venea vorba de persoane. Cu cât cunoșteam mai multe persoane, cu atât 
mai mult îl iubeam pe Profesor . 

 August era pe sfârșite iar eu încercam disperată să mă gândesc cât mai puțin la începutul 
anului școlar care nu m-a deprimat în nici un alt an la fel de tare ca în acela. 

 Eram emoționată și în același timp stresată de competiția de pe 22 septembrie. 

 La școală am putut învăța abia după competiție. Adesea nu reușeam să îmi fac temele, pentru 
că ajungeam acasă la ora 8 seara. Mereu nu reușeam elementar să mănânc. Profesorii mă înțelegeau. 
Diriginta mea îmi motiva mereu absențele de la ultimele ore, de la care plecam la oprire. 

 Satul în care trăiam nici nu îl iubeam, dar nici nu îl uram. M-a deranjat mereu doar distanța. 
Era o piedică între mine și Gurzuf. Acel sat era miezul a unor două sentimente contradictorii. Cred 
că indiferența ar caracteriza cel mai bine atitudinea mea față de el. 

  Îmi aduc aminte perfect cât de speciale erau acele zile. O săptămână înainte de competiție. 
Călăreții din capitală au ajuns. Aveau cai înalți și aranjați. Aveau echipament scump și nou și săreau 
înălțimi mari. Erau dospiți cu seriozitate și foamea de a câștiga. Nu aveam curajul nici măcar să îi 
privesc, pentru că știam cum ne văd ochii lor: niște țărani pe măgari cu echipament sovietic care 
printr-o oarecare minune s-au învățat să sară 50 cm. Ipoteza că ar fi putut avea o altă părere este mai 
mult decât probabilă, pentru că adesea ador să dramatizez, mai ales când vine vorba de oameni, 
atunci când capăt o ipostază de jertfă. 

 În prima zi când au ajuns, am primit de la mai mulți dintre ei aceeași întrebare: “El e 
Gurzuf?”. Ceea ce mă intrigase nu era nici măcar faptul că din mulțimea de cai pe care o aveau îl 
memoraseră, ci faptul că mă întrebau acest lucru zâmbind. Zâmbetul pentru mine era o concepție 
divergentă cu călăreții de la Chișinău. 
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Eu eram norocoasă și jalnică în același timp. În ziua de 22 nu am călărit eu prima pe el. Prima 
participantă nici măcar nu a ajuns la primul obstacol. Din momentul în care a început să alerge cu 
viteză în afara teritoriei, am înțeles că nu mai am nicio șansă. Nu mă puteam decide dacă să fiu 
pasivă sau îngrijorată atunci când mi l-au adus. 

 Urcă! 

-  Nu mai are sens, domnule antrenor! 

-  Urcă, am zis! 

 Eram numarul 6. Încă doi participanți. Am sărit de două ori un obstacol pentru încălzire 
înainte să ies și m-am convins a doua oară că nu are sens să mai particip. 

  “Pe teren se invită participantul Cepoi Patricia pe calul Gurzuf”. Glasul prezentatorului a 
străfulgerat adânc în conștiința mea, trezindu-mi în sfârșit frica pe care nu am mai simțit-o de ani 
buni, de când ieșeam pe scenă la Casa de cultură sau la școală, când aveam 6 ani. Prima dată am 
simțit că nu ne mai înțelegem telepatic .Trebuia să ieșim iar el încerca să mă arunce jos. Eu însă mă 
încăpățânam și îi dădeam în continuare pinteni, ignorându-l la maximum ,privind la obstacole și 
încercând să îmi amintesc traseul uitat din cauza stresului, pe care credeam că o să am nevoie să îl 
rețin, de parcă aș fi avut vreo șansă să ajung la finish sau măcar la jumătatea traseului. Mi-a sustras 
atenția antrenorul care l-a apucat pe Gurzuf de frâuri și l-a îndreptat în direcția arenei. Am fost 
nevoită să fac salutul juriului fugitiv.Și-a dat seama că am ridicat mâna până la cască și că timp de 
câteva secunde întregi dominarea mea era vulnerabilă. Începuse singur galopul. Îi știam bine tacticile 
de sărit așa că pe mine nu a reușit să mă fraierească ca pe prima călăreață. Trebuia să îl duc la 
obstacol fără zăboviri sau ocoliri în plus. Am sărit. Oamenii din tribună au avut o reacție sălbatică de 
parcă sărisem un sistem dublu de 140 cm. După ce am trecut de primul obstacol, trebuia să facem o 
curbă lungă, fapt ce îi oferea o libertate care putea cauza rebeliune și nesupunere. La doar 3 tempouri 
după primul obstacol, începuse ceea ce prezisesem. Atunci am aflat despre potențialul său de cal de 
curse. Îl interesa viteza atât de mult încât îmi ignora orice încercare de a-l întoarce în stânga, spre 
bucata de plastic pe care era scris 2. Mă ignora la fel cum l-am ignorat eu înainte de start. Se juca.  
M-a dus până după teritorie, unde toți antrenorii încercau să mă ajute zadarnic și să îl oprească în 
sfârșit. Nu s-a oprit până nu am sărit jos în picioare, oprindu-l agil în loc. 

 Deși am vrut, nu l-am lovit, nu l-am certat. L-am dus în boxă, scoțându-i calm echipamentul, 
după care mă întorsesem să privesc restul competiției care abia începuse. 

Nu a fost vina ta, mi-a zis domol domnul Mihai. 

 Nu i-am recunoscut tonul. De-obicei, chiar dacă avea intenția să te încurajeze, avea o 
rezonanță mai ascuțită și rapidă. Se părea că în acea zi nimic nu era ca de obicei. 

Totuși, paraponul nu-mi era atât de robust cum ar fi trebuit să-mi fie. La sfârșitul competiției, mi-a 
ajuns conduită să fac o fotografie cu Gurzuf, când o fată cu aparat s-a apropiat de noi.  
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 O fotografie care era într-atât de estetică, încât nu mi-a ajuns să o păstrez doar pentru mine 
fără ca să o postez pe toate rețelele de socializare existente. 

 A fost datoria lui să procedeze în așa mod. Pentru ca să se simtă un bun profesor a fost nevoit 
să îmi facă rost de un eșec atroce care să îmi marcheze faptul că nu sunt atât de bună cum mă 
vedeam. O asemenea șansă a competiției era perfectă și ar fi fost un păcat să nu folosească această 
ocazie. Nu a vrut să îmi afecteze încrederea în sine și motivația, a vrut să îmi întărească caracterul la 
care a muncit încă din Iunie. 

 După competiție, a început devastarea splendorii nu doar a timpului petrecut la  școala de 
hipism, ci în întreaga mea viață. Insinuez că impactul hipismului era mult prea mare pentru mine. 
Antrenamentele nereușite mă simulau să mă simt incompletă și pustie. Cele reușite erau ca o lumină 
independentă de lumea pe care o cunosc. Acele antrenamente erau ceva excentric. Energia lor îmi 
pulsa mult timp prin corp, filtrând-mi dispoziția de parcă spărgea plafonul de nori din sufletul meu și 
acesta începea sa strălucească diferit.  

 Pot începe cu fenomenul de egoism pe care l-am posedat mereu. Principala caracteristică a sa 
era imposibilitatea de a împărți ceea ce era al meu. Exact după competiție am fost nevoită să împart 
ceea ce îmi era mai valoros. Trebuia să îl împart pe Profesor cu încă o fată. Arsura usturătoare a 
geloziei pe care o simțeam îmi era complet străină, adâncă și destul de gravă. Nu atât o rană a 
cărnii... ci mai degrabă una a sufletului. Credeam că împărțirea Profesorului nu va influența relația 
amicală dintre mine și Sveta. La început, încercam ambele să credem în asta însă, cu timpul, 
concurența a început să se facă simțită. 

 M-am bucurat când într-o zi a decis să nu mai vină, nu mă interesa motivul. Simțeam aura 
difuză a neatârnării, calmul tăcut al atmosferei de înainte. 

 Era răcoare iar bruma mângâia întregul nostru teren de antrenament, o versiune ușoară a lunii 
ianuarie. Era ciudat că cu o mulțime de oameni mă simțeam deplorabil și de câte ori unul din noi 
încerca să rupă tăcerea, cel puțin eu  simțeam o incomoditate cumplită de introvertit. Cu o mulțime 
de oameni, însă nu și cu Andreea. Avea autenticitate înscrisă pe fiecare tresătură a chipului. Avea 
caracter puternic, tipic unei sportive. Prezența ei era o zonă de confort pentru mine. Când eram cu 
Andreea începeam să cred că nu sunt atât de închisă și necomunicabilă cum mă vedeau toți cei 
cărora le-am permis să îmi bage în cap această prostie cauzată de infantilitatea și incompetența lor 
proprie. Am fost mereu o persoană minunată și nu am știut. Am fost îngropată în critici și complexe 
până când am început să cred că nu merit nicun contact cu ei. Aveau dreptate, nu meritam. Acum 
înțeleg perfect, nu eram la același nivel. Eu meritam ceva mult mai bun. Când ne-am întâlnit prima 
dată, nici măcar nu ne-am salutat. O privire rapidă asupra ei m-a făcut să îmi dau seama că îmi este 
antipatică. După un an, mai exact în acea lună de ianuarie, când i-am zis despre acel prim sentiment 
pe care l-am simțit pentru ea, am aflat că dezagreabilitatea noastră, la început, era reciprocă. 
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 A fost una din zilele când antrenorul era iritat. Andreea îl scosese pe Prozaic, nu pe Regata, 
cum obișnuia. Prozaic începuse să se comporte ciudat și sărea într-un galop rapid. Gurzuf s-a speriat 
și s-a întors brusc, alunecând din cauza brumei. De atunci au început problemele. Putea să meargă, 
însă șciopătatul îl făcuse incompetent la ceva mai mult decât plimbatul la pas. Antrenorul a zis ca și-
a întins umărul, iar ziua următoare, veterinarul a confirmat. Domnul antrenor mi-a dat o soluție 
rusească cu piper. Mirosea plăcut și culoarea ei se sincroniza cu nuanța fardurilor pentru obraji care 
le foloseam. Chiar dacă părea inocentă și fină ca o cremă hidratantă, ardea pielea integral,  
ajungându-i adânc în mușchi și relaxându-i. Îi făceam masaj cu acea loțiune doar cu mănuși. 

 După o lună de plimbări obișnuite și masaje, fiecare începea să își piardă încrederea în efortul 
meu de a-l însănătoși pe Profesor. La un moment dat, cred că nici eu nu mai credeam că vom reuși. 
Eram obosită și deznădăjduită așteptând vag o minune. Voiam să plâng tot mai des, însă îmi 
impuneam să nu plâng de față cu el, pentru că îi ajungea amărârea pe care deja o avea. Eu trebuia să 
îi fiu speranța. Mă dureau obrajii de atâta veselie forțată. Antrenorul împreună cu domnul Mihai mă 
încurajau să îl las. 

 Nu am crezut niciodată că trapul lui macabru m-ar fi putut face vreodată fericită. Ziua în care 
am înțeles că eforturile mele nu au fost inutile a fost ziua în care am învins împreună trauma. 

 Când Gurzuf a început să fie în ipostaza unui val de mare care își strânge încet forțele, a fost 
de ajuns un singur pas greșit pentru pierderea progresului nostru. O împiedicare nenorocită a stricat 
totul. Nu l-am mai chinuit cu rutina turbată de înainte, ci am decis doar să îi ofer odihna pe care o 
merita demult. 

 Până să înceapă delirul cu carantina și în Republica Moldova, am mers pe mai mulți cai. Am 
văzut frică și colaborare, durere și excentricitate. Am învățat să mă adaptez schimbărilor și să fac 
față propriilor capricii. 

 Nu mi-am abandonat propriile obiective. Lăsându-l pe Gurzuf îmi încălcasem fericirea pentru 
a lui. El a fost cel pentru care merita să îmi las principiile. Dragostea și respectul pentru el mi-au fost 
mai puternice decât egoismul. Mi-am distrus zona de confort, iar acest lucru era de fapt fericirea lui 
Gurzuf: faptul că nu mai depindeam de el și că eram gata să progresez și să cresc, începând să lucrez 
cu Gheba. Asta a fost fericirea unui profesor competent, că am avut curajul să îi dau drumul, chiar 
dacă acest proces a fost încetinit de atracția mea pentru el doi ani întregi. A fost un Profesor 
adevărat, pentru că a avut puterea să se facă, treptat, tot mai puțin necesar. 

 

Cepoi Patricia 

Clasa a IX-a B 
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A lata  
 
Stau în pat, gândurile-mi gâdilă talpa frunții  
Mă-ntreabă-ncontinuu dacă o să revii, dacă am să pot 
Să trec singur înot, prin valurile nopții.  
 
Eu le zic încrezător că toate trec, 
Că nimic nu e valabil pe vecie. 
Algoritmul iubirii tale să-l deslușesc încerc  
Dar aici nu e vorba de matematică, e pur și simplu chimie.  
 
În ochi mi se-ntrevede întuneric  
Ținut în inimă, acum mizerie pe retină. 
El se risipește când văd suflet mare-n trup mic 
Camera goală de vorbe, dar de sentimente plină.  
 
Tăcerea noastră e-o conversație  
Plină de priviri, goală de vorbe, 
Plină de mișcări, dar goală de reacție  
Umplută de prietenie, stoarsă de relație.  
 
Îmbrățișați fără aer în torace, 
Simțeam cum coastele-mi trosnesc 
Ca un foc de șemineu sub care se topesc de gheață ace,  
Artificii gata să lumineze, de emoție, se prăbușesc.  
 
Esența ți se scurge de-a iubirii căldură  
Prin conductele sufletului meu ruginit în pieire. 
Pe acest pământ arid nu plouă, doar picură  
Cu stropi acizi și tulburi de falsă fericire.  
 
Cu bucurie mi-ai oferit șansa de a fi trist, 
Iubit de toți, înlăturat de oricine. 
Sincer, e urât să trăiesc doar ca să exist, 
Să se certe vechiul eu cu noul sine. 

 

 

Spiridon Tiberiu  

Clasa a XI-a B 
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Spune-mi, te rog 

Cum te-ai spulberat, iubire  

Precum nisipul purtat de vânt 

În negura pustie. 

Tic-tac, minutele se scurg fără oprire 

Eu poposesc sub clar de lună 

Gândindu-mă la tine. 

Solitar, condamnat la crunta dezamăgire, 

Mă predau sleit de orice tărie. 

 

Er ... 
Eram copil. 

Am adormit şi m-am trezit... 
Nu mai eram. 

Obrazul stâng-mi era cam ars 
Şi fața toată parcă, 

Şi părul meu era cam alb 
Şi inima şi sufletul cam triste. 

Şi mă uitam, dar parcă nu, 
Dar mă vedeam în fața mea. 
Oare am fost sau poate-oi fi? 

Sau poate nu eram. 
Dar fața-mi văd în față 

Prin praful imundei oglinzi, 
Văd o lacrimă cum se revarsă 
Prin ridurile adâncite-n suflet. 

Puternic inima-mi bate 
Şi-acum eram, dar nu eram 

Sau poate am fost şi n-oi mai fi. 
 

Vlădeanu Lavinia Nicoleta 
Clasa a IX-a D 

Ionescu Georgiana - Lorena 
Clasa a XII-a A 
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A r   

 
Lacrimi de ceară însoțesc blânde, 
Afabile focuri de seară, 
Și singura speranță lipsită de osânde 
Sfârtecă rana amară. 
 
La marginea prispei se sprijină de-o rampă, 
O copilă în cămașă de noapte. 
Suspină adânc și stinge o lampă 
Cu gândul la ultimele șoapte. 
 
Fățarnice îi sunt împrejurările 
La fel ca amurgul arămiu: 
Zările îi scaldă uitările, 
Noaptea le preface într-un suflet viu. 

 

Z u   m  
 
Citesc răbdătoare pe buze: 
Din nou încep să mă amuze 
Spusele celui cu mâna întinsă 
Spre ușa deschisă, spre ființa învinsă. 
 
Se-ntreabă mereu când 
Va pleca judecând 
Pe cel ce rămâne pătimaș 
Și-al zilei de mâine urmaș. 
 
Schimbarea începe cu omul ce vede, 
În sinele limpede, 
Un strop de nădejde măreață 
Că țara, de mâine, scapă de ceață. 
        

Pascaru Maria 
Clasa  a X-a B 



34 

 
Măc  ș  atâ  

 

Dați-mi un ceas, o oră de frenezie; 
Vreau ca-n a morții așteptare în fericire să mai umblu 
Măcar și atât. 
Și cât de lungă este ea, și cât de greu îmi este capul; 
Prea însetată am fost de lume, prea multă-mi este acum mintea, 
Dați-mi scăpare. 
Aruncați-mă în ape, contopiți-mă cu ele, 
Vreau ca-n a morții așteptare să nu mă-nțeleagă nimeni ; 
Faceți magie. 
Și cum în vuiete și valuri cânta-voi melodii celebre 
Cu șoaptele precum soprana, cu ritmul propriu mediocru, 
Vă rog, nu râdeți. 
Urlați la mine pân’ vă voi auzi, țipați silențios la lumea mea de mut; 
Zgâriați-mă pe frunte cu poezii banale și poate o să plâng, 
Sau poate nu. 
Dați-mi o carte și o mână și învățați-mă pagini să-ntorc 
Și blestemați-mă cu strofe ce făr’ de vers, ritm sau măsură 
Tot există. 
Dați-mi un ceas, o oră de frenezie, 
Vreau ca-n a morții așteptare în fericire să mai umblu, 
Măcar și atât. 

 

M z  
 

Figură feminină cu trup sculptat de îngeri,  
Artă vie cu ochii pictați de cruzii demoni; 
Cea care înlănțuită în frumusețe și condamnată la durere,  
Ai apărut din lumină ca să-ți duci veacul în întuneric.  
Ființă străină fără nume sau glas,  
Ce ți-ai pictat o lume proprie în nonculori  
Și ai pus bazele iubirii cu toate că n-o cunoști.  
Te-ai acceptat în mod ireal, iar timpul s-a oprit când ți-a zărit din greșeală chipul.  
Și ți-ar fi dat un univers ca să-i zâmbești o dată,  
S-ar fi sacrificat pe el să știe că-l iubești 
Dar tu îi ești promisă morții și n-ai putea păcătui,  
Iar acum timpul stă și plânge, și va plânge.  

 
Cazacu Iuliana-Valentina 

Clasa a X-a B 
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Dorință 

 
Ridică-te, așterne-ți tristețea peste suflete 
Dă-le o clipă s-o observe, dă-le o clipă să o simtă,  
Apoi trage-o brusc peste trupu-ți gol și admiră.  
Admiră lacrimi adevărate ce curg și conștiințe sfărâmate dansând haotic.  
Plăcerile-ți dispar încet și se ascund după paharul cu apă  ce nu ți-a putut satisface însă,  
setea de afecțiune.  
Camera-ți pustie te-ndeamnă să reînvii amintiri,  
Și să le iubești frumos, pictând pe pereții goi scene ce-ar fi putut schimba prezentul.  
Te hrănești cu suferință, iar gura-ți uscată nu mai vrea să rostească cuvinte 
Dorința ta e să exiști doar în întuneric  
Și să mai simți cum carnea-ți rece cade ușor, adormind etern, pe un fundal cu muzică funebră.  
Dorință de renaștere de-ai avea, să-ți mai văd în ochi o dată fericirea,  
Dar nici cenușă n-ai rămas, căci te-ai risipit în vânt; 
Și doar ploaia-ți mai știe șoaptele, și doar trăsnetele-ți mai cunosc glasul.  

 
Cazacu Iuliana-Valentina 

Clasa a X-a B 
 

Lumea zilelor noastre 

 
 
Într-o lume lipsită de respect, 
Și făr’ de moralitate. 
Unde vedem în direct, 
Dovezile clare. 
 
Părerea altora e inutilă 
Noi ne punem pe primul loc 
N-avem niciun pic de milă 
Și ne-ncredem doar în noroc 

 

   
Zvorișteanu Ionuț 

Clasa a XI-a E 

Dar nu e o societate haotică...total 
Speranța încă există 
Dacă ne revenim moral 
Și adevărata bunătate persistă 
 
Eu nu mi-am pierdut speranța 
Încă cred în omenire 
Așa că toată-mi viața 
Voi căuta aceasta descoperire. 
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Zborul minții mele 

 

 
 Zburând printre ale mele gânduri 

 Scriindu-le în aceste rânduri 

 Simt că nu mai sunt dependent de tine 

 Simțindu-mă mult mai bine, numai cu mine 

 

 Mi-ai fost iubirea vieții 

 Cu tine vedeam altfel lumina dimineții 

 Dar ai ales să pleci din viața mea 

 Și să nu te mai întorci în ea 

 

 Nu pot obliga pe nimeni să rămână 

 În viața mea țărână 

 Promit că nu voi mai plânge 

 Secunde, minute, ore, zile după tine 

 

 Îmi voi vedea de viața mea 

 Cum ai făcut-o și tu, draga mea 

 Nu înălțimea ne face oameni 

 Ci sufeltul, fără el noi suntem nimeni 

 

 Fiind încă în avionul minții mele  

 Scăpându-mă de amintiri grele, 

 Îmi pun centura uitării, 

 Și înaintez spre lumea defăimării. 

 
Zvorișteanu Ionuț 

Clasa a XI-a E 
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I A F I I 

T , ngoa  ș  f                                                 
                       C ist  An  

 Născut dintr-un tată marinar care s-a convertit la un 
reprezentant de vânzări de papetărie și cu o mamă profesor, 
Christophe André a crescut la Toulouse. Și-a susținut doctoratul în 
medicină la Toulouse în 1980, apoi teza în psihiatrie în 1982. Din 
1992 până în 2018, a lucrat la spitalul Sainte-Anne din Paris, în cadrul 
seviciului spitalicesc universitar pentru sănătate mintală și terapie. 
Este specializat în gestionarea anxietății și a tulburărilor depresive, în 
special în domeniul prevenirii recidivelor. 
 

  
Psihologia fricii- temeri, angoase și fobii. 
Cum poți căpăta curajul de a-ți depăși propria frică? Iată întrebarea la care lucrarea de față 

oferă un răspuns amplu, complet și bine argumentat. 
Temeri, fobii, angoase, tulburări de panică și multe altele sunt prezentate clar, în mod 

accesibil de acest autor cu mare experiență în domeniu. De la factori declanșatori, până la 
modalitățile de control ale acestei emoții universale, toate aspectele importante sunt trecute în 
revistă de Cristophe Andre. 

O carte vitală pentru oricine dorește să se bucure cu adevărat de viață și de emoțiile resimțite, 
în loc să se lase controlat de ele. 

Fragment din volumul „Psihologia Fricii„ de Christophe Andre: 
„ Nu vă mai supuneți fricilor. Imaginați-vă că într-o zi cineva se mută la dumneavoastră 

acasă fără să-l fi invitat. Se stabilește și își impune obiceiurile. Se servește din frigiderul 
dumneavoastră, doarme în salonul dumneavoastră, vă însoțește peste tot. Și începe să vă dea 
ordine : „Scarpină-mă pe spate, adu-mi micul dejun în pat, lustruiește-mi pantofii, lasă-mi camera 
ta și du-te să dormi în salon..„ Dacă îi dați ascultare, ce motiv ar avea această persoană să plece 
de la dumneavoastră? Niciunul: cu cât vă veți supune mai mult, musafirul nepoftit se va simți mai în 
largul lui și nu va dori să vă părăsească domiciliul. Ei bine, exact asta se întâmplă cu frica: dacă vă 
supuneți ei de fiecare dată când vă spune „nu face asta”, „fugi”, etc, atunci ea nu are niciun motiv 
să dea înapoi, și cu atât mai puțin să dispară definitiv. 

NE PUTEM VINDECA SINGURI DE O FOBIE? 
Răspunsul este cu siguranță NU, doar dacă este vorba de complicații: alcool, medicamente, 

etc. 
· DA, cu condiția ca dumneavoastră să respectați regulile propuse în această carte: să vă 

înfruntați cu regularitate fricile, progresiv. 
 Veți reuși cu atât mai ușor, cu cât nu veți fi singur în acest efort: puteți cere apropiaților sau 

prieteniilor să vă ajute. 
Este esențial, așadar, să mă îndepărtez de teama mea, să înțeleg că interesele mele sunt 

diferite de ale ei. În caz contrar, după un oarecare timp de evoluție, evitările impuse de frică vor 
avea tendința să se prezinte ca niște pseudoalegeri personale. Ne vom spune altfel „Nu merg la 
serate, pentru că mă plictisesc, acolo nu se vorbește decât despre bani și lucruri superficiale”. Și nu „ 
Mi-e frică, nu știu ce să zic, mă tem să rămân la distanță sau să mă fac remarcat prin emotivitatea 
sau tăcerea mea forțată. 

O carte despre cunoașterea de sine ! 
 

 
Cotoc Aurelia 

Clasa a IX-a D 
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   L   

    I  Teod e  

 

 
  
 Deseori suntem obișnuiți cu ideea unei iubiri ideale și 
împlinite, dar în cazul romanului dat cunoaștem și finalul tragic 
al unei iubiri inocente.  
 

Asistăm la saltul din copilărie spre maturitate al personajului pricipal, Lucia Novleanu, care 
pe parcursul romanului va purta mai multe pseudonime semnificative. Începutul este unul încântător, 
întrucât dragostea ia naștere complet întâmplător într-un tren spre Galați. Atunci, profesorul 
universitar Catu Bogdan, se îndrăgostește de copila Lucia printr-un joc de priviri. Sentimentul este 
reciproc, iar cei doi ajung să se căsătorească. În continuare este prezentată luna de miere și viața de 
familie a celor doi tineri care se mută la Iași. Odată reveniți în țară după lungi călătorii în lume, Catu 
Bogdan observă o schimbare lăuntrică, manifestând o pendulare între profesie, dragoste și pasiunea 
sa de a scrie romane. Din acest moment, asistăm la declinul cuplului.     

 
Cu ajutorul talentului literar tăinuit, Lucia semnează o serie de scrisori sub pseudonimul  

Lorelei către Catu Bogdan care se îndrăgostește de acestă persoană necunoscută. În cele din urmă, 
Lucia va dispărea din poveste și va fi încoluită de către prietena sa Gabriela sau cea care purta 
identitatea domnișoarei din scrisori. Pe lângă finalul tragic al Luciei Novleanu, asistăm și la 
descifrarea misterului romanului de către bărbatul rămas în umbra singurătății.  

 
Așadar, vă încurajez să citiți romanul „Lorelei” pentru a descoperi puritatea dragostei cu 

toate efectele ei deprimante, dar autentice. Romanul poartă mireasma încântătoare a teilor înfloriți, a 
garoafelor, a naturii vii și intimitatea orașului Iași. 

 Pascaru Maria 
Clasa  a X-a B 
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B ec   l   n ț  -  M  H i  
 

„Biblioteca de la miezul nopții” este cea mai recentă carte a lui Matt Haig, un roman 
excelent ce a ajuns să fie pe placul cititorilor. Cartea este publicată la editura Nemira, așa 
cum au fost și celelalte cărți scrise de Matt Haig. Am primit acest roman printr-o colaborare 
cu editura Nemira, cartea încă nu apăruse în librării și mi-a făcut o deosebită plăcere că s-a 
aflat în mâinile mele. Titlul mi-a stârnit curiozitate și a fost o provocare pentru mine să ci-
tesc o carte de ficțiune. Acest gen nu este unul dintre preferatele mele, însă niciodată nu m-a 
dezamăgit.  

 Romanul ne prezintă povestea Norei, ce duce o viață dezorientată, cu multe regrete și 
lipsită de aspirații. Singură și fără niciun sprijin, Nora consideră că nu sunt soluții să iasă din 
această stare de angoasă ce a pus stăpânire pe viața ei, iar singura soluție este aceea de a se 
sinucide. De multe ori ne întrebăm cum ar arăta viața noastră dacă ne-am fi urmat visele, 
dacă am fi luat alte decizii, dacă am fi spus lucrurile pe care am tot amânat să le spunem. 
Mergând pe ideea că renunțarea nu este mereu cea mai bună variantă, că acceptarea și 
schimbarea încep de la noi. Nora ajunge în Biblioteca de la miezul noptii, locul de la margi-
nea Universului, locul în care aceasta trebuie să își hotărască soarta. 

În Bibliotecă de la miezul noptii are ocazia să deschidă carți ce o duc în alte vieți în 
care ar fi luat alte decizii, vieți total noi, cu alte servicii, cu alte stiluri de viață. Aceasta se 
convinge de multe ori că regretele sale nu sunt cu adevărat rele, că nu i-ar fi plăcut cum ar fi 
decurs viața sa dacă ar fi luate alte decizii. 

Din perspectiva mea, cartea are înclinații spre un roman pshilogic, despre acceptarea 
noastră, despre cum trebuie să privim părțile bune ce ne înconjoară, să ne bucurăm de       
lucrurile mici și să ne împăcăm cu alegerile făcute. Vă las pe voi să aflați ce a ales Nora să 
facă, dacă a pus capăt definitiv vieții sau s-a acceptat pe sine. 

 
 
 

Ionescu Georgiana - Lorena 
Clasa a XII-a A 
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C ut n -   Ala k  
                                            J  G  

- e - 
 Căutând-o pe Alaska este romanul de debut al lui John Green şi a fost publicat în urmă cu 
zece ani, dar cumva reușește să rămână actual după tot acest timp. Nu pot să nu remarc cât de mult   
s-a schimbat stilul lui John Green de la Căutând-o pe Alaska la Sub aceeași Stea. Nu plănuiam să     
compar aceste două cărți, dar ar fi onest să vă spun că o prefer pe cea din urmă (abordarea pierderii 
unui prieten este mai serios prezentată în Sub aceeaṣi Stea). Și revenind la cartea în discuție, titlul 
îmi inspiră varii subiecte iar cel mai evident era căutarea unei anume Alaska care ar fi fost răpită, 
dispărută, etc. Mare mi-a fost mirarea când, la începutul cărții, am dat de însăși Alaska cât se poate 
de vie și de prezentă. Și mai mare mi-a fost mirarea când am descoperit că personajul principal nu 
este Alaska Young, ci tânărul Miles Halter. 
 Este destul de simplu: fiecare are câte o pasiune: Miles memorează ultimele cuvinte, Colone-
lul reține capitalele lumii, Takumi este rapper, numai Alaska are mai multe. Toți primesc câte o pore-
clă (Rotofeiul,Colonelul,Vulpea Șmecheră) numai Alaska este cruțată de aceste porecle. Diferențele 
nu se opresc aici, dar nu le pot aminti pe cele mai evidente fără să dau mici indicii despre             
deznodământul cărții. Într-un fel, autorul schițează portrete clare pentru fiecare personaj din carte și 
numai pe Alaska o lasă o pictură abstractă, pe care îți dai toată silința să o înțelegi, dar de fiecare 
dată când crezi că ai descoperit ceva, cineva înclină tabloul într-o parte și ea capătă cu totul alte    
însușiri. Încă de la început am avut senzația că Alaska este la Culver Creek de când lumea: ea i-a 
inițiat pe Colonel și Takumi în viața de liceeni lipsiți de griji, toți o cunosc, toți o respectă, chiar și 
profesorii o admiră în secret. Alaska studiază, iubește, surprinde, șochează, îndrumă și își trăiește 
viața așa cum mulți tineri lipsiți de libertate și-ar dori. Inconvenientul relației cu Alaska este acela că 
fata trece prea repede de la o stare la alta (de la entuziasm la depresie, de la apreciere la indiferență). 
Nu te-ai putea plictisi ușor de Alaska Y oung, dar ea s-ar plictisi foarte repede de tine (într-un mo-
ment comic, ea se miră că este într-o relație de atâta timp și nu și-a înșelat iubitul). Eu una pe Alaska 
am găsit-o mai interesantă decât restul personajelor la un loc. 
 Culver Creek mă duce mai mult cu gândul la un campus decât la un internat pentru liceeni, 
dar nu pot să-i reproșez asta lui John Green. Dacă recomandam Sub aceeaṣi Stea tuturor cititorilor 
indiferent de vârstă, această carte nu o pot recomanda decât tinerilor, care visează la libertate și 
iubire și un grup larg de prieteni. În cele din urmă, adulților le este mai ușor să se descurce cu o    
traumă și cu o inimă frântă decât ne este nouă tinerilor și această carte răspunde la întrebarea pe care 
prima carte amintită a lăsat-o fără răspuns, „Cum putem să trecem peste o traumă/ Cum putem să 
ieșim din labirint?„. Este un subiect delicat și foarte dificil de atins fără câteva noțiuni de sociologie. 
Să-l luăm exemplu pe Miles, nu face el prea multe, dar reușește să supraviețuiască unei asemenea 
traume.                                                                                        

Chibici Diana 
Clasa a XII-a B 
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                                            T is  
 J  F es  

- e - 
 
 Twister este o minunăție de copil! Este curioasă, curajoasă, misterioasă și rebelă! Și extrem 
de amuzantă! Bine, întreaga ei familie poate fi catalogată drept un pic… sucită și amuzantă. Twister 
este un amestec de nou și vechi. Are farmecul lumii de mult apuse, cu o fetiță care cutreieră pădurile 
alături de cățelul său, cu preocupări atât de depășite pentru copiii care cresc la oraș, în compania 
gadget-urilor și a tehnologiei. Dar are și teme actuale: bulliyng-ul, acest fenomen greu și dureros. 
Dar Twister va primi un ajutor neașteptat și … fantastic. 
 Am fost vrăjită mai întâi de personalitatea lui Twister, apoi de curajul ei și de dorința ei de a-
și regăsi tatăl. Am râs alături de mătușa ei poznașă, mi-am frământat mâinile când a apărut o fetiță în 
mijlocul pădurii, îmbrăcată în haine ponosite. Dacă vă gândiți că avem de-a face cu o fantomă, nu 
sunteți departe de adevăr. Dar este cea mai drăguță și mai prietenoasă fantomă din câte ați văzut! Mi-
a părut rău că prietenia lor nu s-a putut materializa. Meritau asta ambele fete, dar Beam avea o mi-
siune foarte importantă de îndeplinit și am înțeles prezența ei sporadică. 
 „Tati făcea ture după ture pe hol. Mami țipa, vântul vâjâia și tunetul bubuia. Și când vârfu-
rile copacilor îndoiți de furtună au atins pământul, am apărut eu. Tati a intrat grăbit să o sărute pe 
Mami. Mi-a povestit că a zâmbit cu gura până la urechi când m-a luat în brațe. Eu m-am zvârcolit 
atât de tare în brațele lui, că m-a numit Twister (tornadă). A fost o tornadă care   i-a alungat orice 
urmă de culoare din păr. Trebuia să fi făcut eu ceva să-l fi speriat rău de tot, pentru că nu l-am mai 
văzut de șase luni, trei zile și patru ore. 
 Twister intră în posesia unei scrisori de la tatăl ei. Din nefericire, cățelul ei pofticios mănâncă 
o parte din scrisoare și fetei îi este foarte greu să descifreze corect mesajul. Un singur nume reușește 
să vadă: Maymay. Găsește răspunsul la prima întrebare: Maymay era o vrăjitoare care locuia în 
Codrul Urlător, un colț de pădure unde numai cei curajoși puteau ajunge. Inițial, Maymay refuză să 
îi dea fetei răspunsuri, dar colierul magic pe care aceasta îl păzea pare să o „recunoască” pe Twister 
și vrăjitoarea nu se poate opune destinului și forței pe care acesta o emite. 
 Twister ajunge posesoarea unei puteri uriașe, aproape de nestăpânit de o copiliță atât de fi-
ravă. Dar ea avea o misiune importantă și va primi una și mai grea. Colierul magic o ajuta să ia for-
ma diferitelor lucruri. Era de ajuns ca ea să se gândească la lucrul respectiv. Dar se poate transforma 
ea din mers? Sau avea de-a face cu o misiune imposibilă? 
 Lup, furtună, râu, pădure tropicală, ploaie. În toate se transformă din dorința de a ține piept 
acestui personaj malefic. Dar va fi de ajuns? Își va găsi tatăl? 
   

Chibici Diana 
Clasa a XII-a B 
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 Limba franceză a fost și va fi întotdeauna asociată cu artele, poezia, literatura și erudiția, iar 
Franța a jucat un rol major în dezvoltarea culturii și civilizației europene. Franceza este limbă oficială în 
29 de state, iar alte 59 de state o adoptă ca a doua de circulație sau ca disciplină în instituțiile de 
învățământ.  
 Cultura franceză ne-a ajutat să descoperim şi să cristalizăm un anumit spirit umanist, un limbaj 
în același timp francez și universal. Oameni de pretutindeni au putut să-și vorbească, să se întâlnească, 
să se exprime grație limbii franceze. 
 În contextul colaborării statelor francofone, la 20 Martie 1970 ia naṣtere Organizaţia 
Internațională a Francofoniei (OIF) cu sediul la Paris, din iniţiativa a 3 guverne africane (Tunisia, 
Senegal și Niger) toate foste colonii franceze. Astfel, la început Francofonia avea un scop geopolitic și 
din organizație făceau parte numai statele care aveau limba franceză ca limbă oficială. Treptat numărul 
țărilor membre s-a mărit prin aderarea unor state care privesc limba franceză ca pe un instrument 
cultural.  

 România a devenit membră  cu drepturi depline a 
organizației în 1993. Parcursul francofon al României a 
cunoscut o evoluție fructuoasă, cu deschiderea a numeroase 
centre francofile, care promovează valori culturale francofile, 
marchează identitatea francofonă a României.  
Notre poule dans votre cour – asta este prima frază pe care am 
învățat-o în franceză, și culmea, nu la școală, ci de la copii de pe 
stradă. Suna amuzant și râdeam cu gura până la urechi.  
Eu sunt o norocoasă, la școală, am continuat cu bonjour-ul, 
merci-ul, Micul Prinț, olimpiada pe țară la franceză și mi-am 
descoperit o imperioasă pasiune.  
 Îi îndemn pe toți să se lase conduși de muzicalitate și 
artă și să meargă cu pași siguri într-o lume a magiei cuvintelor. 
Pășiți în limba lui Molière, Hugo și Balzac!  
 Le français este une chance ! Vive la France ! Vive la 
Francophonie !  

 
 
 
 
 
 

Focșa Inga 
Clasa a XI-a A  

 20 MARTIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FRANCOFONIEI  
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Ființa umană interacționează cu toate sistemele naturale, afectându-le. Fiecare interacțiune 
produce reacții în lanț, uneori imprevizibile. 

Lumea a devenit cu adevărat conștientă de fenomenul dezastrului ecologic abia la jumătatea 
secolului XX, când au început să se arate, tot mai alarmante, consecințele: smogul urban, ploile 
acide, efectul de seră mărit, toate afectând, în mod dramatic, însăși viața. Statele și guvernele s-au 
angajat să susțină mișcări ecologiste pentru protecția, ocrotirea și conservarea mediului. 

Evenimentul fondator pentru politicile de Dezvoltare Durabilă a fost SUMMIT-UL 
PĂMÂNTULUI, desfășurat la Rio de Janeiro, în 1992. Conferin a celor 178 de state şi peste 2.400 
ONG-uri a adoptat „Declarația de la Rio”, care întrunea 27 de principii ce plasează Omul în centrul 
preocupărilor legate de economie și mediu, transformând dezvoltarea durabilă într-un obiectiv global 
pentru secolul XXI. Programul de acțiune „Agenda 21” a reprezentat un adevărat instrument pentru 
implementarea dezvoltării durabile, chiar și la nivel local prin aplicarea recomandărilor și 
principiilor de către guverne, agenții de dezvoltare, organizații din diferite sectoare de activitate care 
afectează mediul și societatea. 

Dezvoltarea durabilă a devenit unul dintre conceptele care s-au bucurat de o largă răspândire 
în ultimele decenii. Adepții programului împărtășesc 5 principii fundamentale ale dezvoltării:  
 conștientizarea limitelor inerente ale Terrei,  
 responsabilitatea ca valoare esențială pentru toți,  
 integrarea politicilor pentru creșterea economică,  
 echilibrul mediului și echitatea socială,  
 echitatea între generații și corelarea acțiunilor de la nivel local, global cu a celor pe termen scurt 

și termen lung. 
În anul 2015 România s-a alăturat liderilor celor 193 

state membre ale ONU la Summit-ul de la New York, întâlnire 
în cadrul căreia a fost adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă. Agenda 2030 reprezintă un program de acțiune 
globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care 
promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării 
durabile – economic, social şi de mediu. Pentru prima oară, 
acțiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele 
aflate în curs de dezvoltare. 

În cadrul acestui document este inclus un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), 
reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale, precum și un plan de acțiune pentru 
următorii ani. 

 
 

DEZVOLTAREA DURABILĂ 
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România a stabilit un cadru național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea celor 

17 Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Strategia este orientată către CETĂȚEAN și se 
concentrează pe inovație, optimism, reziliență. 

Pentru ca dezvoltarea durabilă să reușească în România, această strategie este construită în 
jurul cetățeanului și nevoilor generațiilor viitoare. Pentru atingerea scopurilor și principiilor, 
România acționează! 
 În rândurile de mai jos voi expune, pe scurt, cele 17 obiective care urmăresc Dezvoltarea 
Durabilă: 

„Fără sărăcie” își propune reducerea numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie severă. 
Cadrul legislativ în domeniul serviciilor sociale trebuie revizuit. Începând cu alocațiile de stat pentru 
copii  și susținerea familiilor de plasament până la stimularea participării la învățământ a copiilor din 
medii defavorizate reprezintă un factor major în diminuarea numărului cetățenilor în pragul sărăciei.  

„Sănătate și bunăstare” are în vedere reducerea ratei mortalității, diminuarea îmbolnăvirilor 
de boli infecțioase, etc. Sistemul de sănătate românesc trebuie finanțat, astfel încât să asigure condiții 
necesare desfășurării armonioase. Dotarea spitalelor, policlinicilor, laboratoarelor cu aparatură 
medicală de calitate reprezintă un pas esențial pentru o ṥară sănătoasă. Este important să avem o 
viziune pozitivă față de vaccinurile administrate nou-născuților pentru a preveni mortalitatea 
infantilă.  

„Educație de calitate” este un obiectiv pe care România trebuie să și-l însușească. 
Infrastructura învățământului prezintă o rată inferioară față de celelalte state ale UE, fapt pentru care 
autoritățile ar trebui să intervină. ABANDONUL ȘCOLAR NU ESTE O SOLUȚIE! Venim cu 
soluția de a încuraja și susține, în principal, copiii cu statut vulnerabil, copiii cu dizabilități. Pentru a 
îmbunătăți sistemul educațional, România se angajează să organizeze centre de consiliere și 
orientare în carieră, să doteze școlile cu conexiune la internet. O reușită o reprezintă învățământul 
profesional care construiește muncitori calificați încă de pe băncile școlii.  
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„Apă curată și sănătate”  vizează creșterea calității prin dezvoltarea infrastructurii de apă. 
România își propune creșterea eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele de furnizare a apei 
potabile, pentru a face față deficitului de apă. Un exemplu clasic de progres îl reprezintă conectarea 
gospodăriilor din mediul rural la rețeaua de apă potabilă și canalizare. Reducerea poluării, eliminarea 
depozitării deșeurilor și reducerea produselor chimice nocive contribuie la asigurarea calității apei.  

„Muncă decentă și creștere economică” urmărește susținerea creșterii economice, sectoarele 
productive. Statul român creează locuri de muncă decente, încurajează întreprinderile mici și mari. O 
creștere economică considerabilă o aduce sectorul serviciilor – turismul competitiv cu toate 
subcategoriile, precum și îmbunătățirea imaginii României ca destinație cu potențial turistic ridicat. 
Momentele de criză i-au determinat pe români să acumuleze reușite la capitolul economisiri, astfel 
încât și-au dezvoltat un comportament mult mai prudent cu privire la momentele în care pot apărea 
probleme.  

„Consum și producție responsabile” propune o economie circulară, reducerea risipei de 
alimente, reciclare și reutilizare. Este o oportunitate trecerea către economia circulară, astfel încât 
asigură o generare de deșeuri redusă și o valoare a produselor mai durabilă. Este important să 
dezvoltăm un comportament responsabil în privința utilizării eficiente și raționale a produselor – un 
produs inutilizabil devine materie primă pentru altul nou”.  

„Viața acvatică” urmărește reducerea poluării marine, gestionarea și protecția durabilă a 
ecosistemelor marine. România a conservat ecosistemele marine și zonele costiere. Pe teritoriul 
României, Marea Neagră se identifică a fi zonă sensibilă ca urmare a rolului acesteia ca regiune de 
tranzit pentru exporturile de petrol și gaze naturale. De asemenea, viața acvatică s-a deteriorat și 
diminuat în ultimele decenii din cauza pescuitului ilegal și nereglementat. Pentru a preveni 
consecințele nefaste, s-a introdus sistemul de cote de pescuit care vizează un plan responsabil și 
durabil de exploatare a resurselor acvatice vii. 

„Orașe și comunități durabile” urmărește asigurarea condițiilor pentru o viață demnă. 
Deoarece România este o țară cu un risc seismic ridicat, s-a creat sistemul de senzori geofizici pentru 
monitorizarea activității seismice. Aceste sisteme facilitează informarea populației, promovarea unui 
comportament adecvat în situație de risc și urmăresc securitatea națională și apărarea civilă. Agenda 
2030 menționează cultura în contextul obiectivelor dezvoltării durabile. Protejarea patrimoniului 
cultural devine esențială în asigurarea transmiterii către generațiile viitoare. Prin implementarea 
planurilor de protejare se fac investiții majore pentru monumentele istorice, teatre, muzee, biblioteci 
și alte instituții de cultură. Comunitatea de „smart city” este un scop de atins. Prin folosirea 
tehnologiei informaționale și a comunicațiilor se urmărește îmbunătățirea calității vieții, 
competitivitatea și încurajează cetățenii să fie mai activi și participativi în viața comunității.  
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Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 stabilește prioritățile 

naționale în contextul dezvoltării durabile. Agenda 2030 a adus o nouă viziune nu doar în ceea ce 
privește esența obiectivelor stabilite, dar și în ceea ce privește implementarea obiectivelor și 
monitorizarea acestora, care se bazează pe recunoașterea faptului că succesul materializării nu 
depinde doar de actorul stat, ci și de ceilalți actori implicați, până la cetățean. 

În opinia mea, un rol important în atingerea ODD-urilor sunt adolescenții. Aceștia trebuie să 
fie conștienți de efectele deciziilor ce contravin unui proces de dezvoltarea durabilă. Un aport deosebit 
îl pot aduce „Educației de calitate”. Participarea la procesul educațional sub orice formă reprezintă un 
pas spre o societate educată. Elevii își pot însuși responsabilitățile prin participarea la viața școlară 
prin implicarea în adoptarea deciziilor. ELEVII AU DREPTUL SĂ PARTICIPE! Consiliul elevilor 
este organizația fundamentală în formarea unui comportament civic și activ în societate. În cadrul 
acestuia elevii pot desfășura acțiuni civice: sprijin material acordat copiilor din familii defavorizate și 
încurajarea lor la participarea procesului educațional, realizarea unor pliante de prezentare a surselor 
de poluare și măsuri de protecție a mediului.  

Un angajament pe care mi-l pot asuma în atingerea ODD-urilor este participarea la tabere sau 
discuții despre conștientizarea egalității de gen, crearea de grupuri de voluntari pentru a promova 
ODD pe rețele de socializare, instalarea coșurilor de gunoi în locul de baștină și participarea la mișcări 
ecologiste care susțin un mediu curat.  

 

2030 ÎNCEPE ACUM...  
Focșa Inga 

Clasa a XI-a A  

Zona turistică Delta Dunării 

Delta Dunării este o bio rezervație splendidă, declarată monument al naturii și integrată în 
patrimoniul UNESCO în anul 1991. Delta Dunării este un obiectiv turistic frecventat având drept 
ofertă mii de atracții pentru toate vârstele, considerat una dintre cele mai întinse zone umede din 
lume, cuprinzând în jur de 400 de lacuri, păduri de stejar și frasin și plaje sălbatice. La toate acestea 
se adaugă o mare zonă de stufăriș ce oferă Deltei un minunat și variat peisaj nemaiîntâlnit în alte 
părți ale lumii mai ales zonele de lotuși și nuferi. 

De ce ați alege drept destinație turistică Delta Dunării? Ei bine, aceasta se clasează pe locul 
3 din Europa și 22 mondială ca mărime, crescând cu 40mp în fiecare an. În Deltă se întâlnește o 
biodiversitate uimitoare, cu aproape 5.500 de specii, printre care 1839 de plante. Vegetația Deltei 
este preponderent specific zonelor umede, 78% fiind reprezentată de stuf, rogoz, papură, pipirig, 
salcie pitică. Este de menționat faptul că în Deltă se găsește cea mai întinsă zonă compactă de stuf 

din lume, având o suprafață de 1.750 ݇݉2.  
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Pe grindurile fluviale speciile cele mai întâlnite sunt arbori și arbuști, plopul alb, plopul 
negru, cătină, tufe de mure și multe altele. Pe marginea canalelor putem întâlni o varietate de nuferi, 
albi și galbeni, care sunt spectaculoși în perioada de înflorire. Tot în arealul rezervației se găsesc și 
două plante carnivore, aldrovanda și otrățelul de baltă. Un loc aparte în flora Deltei îl ocupă Pădurea 
Letea,  una dintre cele mai vechi rezervații din România și cea mai nordică pădure subtropicală din 
lume. Peisajul de aici este unul deosebit, unde pâlcurile de pădure alternează cu dunele de nisip, 
formate cândva pe fundul mării. Predomină stejarii unii dintre ei cu vârste de peste 300 de ani. În 
pădure se mai pot întâlni și peste 10 specii de orhidee, dar și o specie de liană ce poarte ajunge până 
la 25m. 

Suprafața mică de uscat a făcut ca aici să se concentreze o faună preponderent  reprezentată 
de pești, amfibieni, reptile și păsări. Noaptea răsună de zgomotul amfibienilor, aici     găsindu-se nu 
mai puțin de 10 specii, printre care: broasca râioasă verde, broasca de lac mare, broasca râioasă 
brună, buhaiul de baltă sau brotăcelul de copac. Fauna piscicolă este reprezentată de o varietate de 
pești, 133 de specii, dintre care 66 se întâlnesc doar în apele saline: hamsia, calcanul sau stavridul; 54 
de specii trăiesc în apele dulci: somnul, linul, bibanul, crapul, avatul, șalăul, știuca și 13 specii care 
trăiesc și în apele sărate și în cele dulci: sturionii, scrumbia, etc. În ceea ce privește mamiferele 
prezente în arealul Deltei, găsim 54 de specii, care pot fi întâlnite în zonele mai izolate de uscat sau 
în cele mlăștinoase. Dintre acestea amintim: hermina, câinele enot, bizamul, vulpea, vidra, nurca 
europeană, pisica sălbatica, mistrețul, castorul. Cu siguranță cel mai mare spectacol oferit de Deltă 
este cel dat de păsări, nu mai puțin de 331 de specii. Dintre acestea aproximativ 130 sunt 
migratoare. Pe lângă păsările mai cunoscute și mai comune care pot fi regăsite aici (diferite specii 
de rațe și gâște, stârci, egrete, lebede, cormorani,  pescăruși și alte păsări specifice zonelor umede), în 
Deltă se întâlnesc și specii mai rare și mai puțin prezente în alte zone din România, cum ar fi 
țigănușul, lopătarul, ciocântorsul, piciorongul, alături de specii mai rare de gâscă cum ar fi gâsca cu 
gât roșu (50% din populația mondială), specii rare de răpitoare sau cormoranul mic (60% din 
populația mondială). 

Tipul vacanței oferite este sejur și poartă denumirea: „L’endroit où la nature est ta sœur”. 
Destinația acestui sejur este comuna Murighiol cu cazarea la: Pensiunea Peninsula. În perioada de 
23.03.2021-29.03.2021, adică șapte zile și șase nopți (4356 ron/ 4 persoane, 2 adulți și 2 copii). 



48 

 
Programa acestui sejur include: o excursie pe Delta Dunării de trei ore, un tur al Deltei cu 

vizită la pădurea Caraorman; vizitarea următoarelor cetăți: Cetatea Argamum aflată la Jurilovca, 
Cetatea Halmyris din comuna Murighiol, Cetatea Histria de pe malul lacului Sinoe, Cetatea romano-
bizantină Dinogetia situată în comuna Jijila, Geamia Ali-Gaza-Pasa din orașul Babadag, Cetatea 
romană Noviodunum de lângă orașul Isaccea, Cetatea romană Beroe aflată în comuna Ostrov, Cetatea 
romană Arrubium din orașul Macin și Cetatea romană de la Enisala. Pe lângă toate acestea, sejurul 
mai oferă și vizite la următoarele mănăstiri si muzee: Mănăstirea Cocoșu, Mănăstirea Saon, 
Mănăstirea Celic-Dere și Muzeul Farul Vechi din Sulina. Vom încheia sejurul cu excursii pe brațele 
Dunării și un pescuit sportiv. 

 

Serviciile incluse sunt următoarele: cazare și alimentație în regim demipensiunea; iar 
serviciile neincluse în oferta turistică sunt: intrarea la obiectivele turistice, traversarea cu bacul și 
taxele locale. Transportul turiștilor se va realiza cu autoturismul personal, cazarea se va face la 
pensiunea Peninsula care se află în comuna Murighiol, pe malul lacului. Pensiunea vă va oferi 
următoarele facilități incluse în preț: restaurant interior, camere destinate nefumătorilor, terasă, 
baie în cameră, duș în cameră, loc de joacă pentru copii, sală de conferințe, aer condiționat/
ventiloconvector, parcare gratuită, zonă recepție, grădină, piscină în aer liber, piscină pentru copii, 
minibar, Aqua park, ponton și bărci. 

Următorul program turistic este circuit, pentru a vă încântă cu imaginile Deltei și 
frumusețea acesteia, în perioada sărbătorilor pascale, 30 aprilie-03 mai 2021. Traseul este: Iași- 
Tulcea-Rezervația Cheile Dobrogei-Cetatea Enisala-Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunări- 
Mila23-Pădurea Letea- Tulcea-Iași-pachet turistic este la tariful de 1300 ron/ persoana. 

 
  

 
 

 

Ziua 1. Plecam din Iași la ora 07:00, punctul de întălnire fiind C.C.S (Casa de Cultură a 
Studenților). Pe distanta Iași-Tulcea vom vizita o serie de obiective spectaculoase: rezervația Cheile 
Dobrogei, aici găsind o faună și o floră deosebită, cu o formă semirotundă a pereților, oferind 
peisajului o frumusețe rară. 
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Vom continua cu Cetatea Enisala construită în a doua jumătate a sec.XIV, cu scop militar, 
apoi urmând Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării care și-a deschis porțile în februarie 2009. 
Clădirea are trei nivele, cea mai spectaculoasă parte fiind demisolul unde putem găsi bazinele de 
pești. Minigrădina botanică poate fi admirată la etaj, în țoată splendoarea ei, la fel cât și obiectele 
tradiționale utilizate de localnicii Deltei. 

 
 

Ajungem în zona Tulcea unde luăm cina și ne cazăm la Hotel Delta -244ron/ noapte 2 
pers. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ziua 2 După ce servim micul dejun, ne îndreptăm spre Tulcea (pontonul Dana 1 

Mai), pentru a merge spre Mila 23 cu barca. Traseul durează o ora jumătate, unde vom intra pe 
canalele Mila 35, Șontea, Olguța și terminând cu Dunărea Veche. Ajunși la mila 23, ne vom caza 
în hotelul plutitor unde ne vom petrece următoarele zile. Cina se vă lua la un minunat apus, în jurul 
orei 17:30, cu specialități locale din peste. 
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Ziua 3 Vom servi micul dejun la ora 08:30, invitându-vă după terminarea acestuia la o 

plimbare pe colierul de lacuri și canale, făcând un popas la singura mănăstire din Delta Dunării, 
anume Mănăstirea Stipoc, aflată între Mila 23 și Chilia, pe Grindul Stipoc, lăcașul este excelent 
pentru liniște spirituală și meditație, în mijlocul naturii, ferit de agitația urbană. 

 
 

Ne întoarcem la ora 14:00 la cazare pentru a lua prânzul, format din două feluri inspirate 
din rețele străbune ale zonei, plus un desert delicios. După prânz, vă oferim oportunitatea de a 
alege activitatea care vă atrage mai mult, cum ar fi o vizită într-un sat pescăresc, pescuit cu lotca 
printe nuferi și lotuși sau câteva ore de odihnă bine meritate. Seara ne întâmpină cu o cină sub 
cerul liber pe terasa hotelului, unde preparatele diversificate din pește. 

Ziua 4 După servirea micului dejun, ne îmbarcăm câtră Pădurea Letea, unde vom 
admira un peisaj unic în cea mai veche rezervație naturală a României, unde vom găsi stejari 
milenari, dune de nisip si atracția principală, caii sălbatici. Pentru a ajunge acolo vom folosi 
autoturisme tip safari, inluse în prețul pachetului turistic. 

La terminarea turului, ne îmbarcăm spre hotel înapoi, unde ne vom strânge bagajele cu 
destinația Tulcea, apoi spre Iași. 
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În concluzie, vă putem asigura că această escapadă printre colierele de lacuri si canale, vă 
va scoate din monotonie, vă va oferi o gură de aer proaspat și experințe care vor rămâne întipărite 
în memoria dumneavoastră pentru o perioadă lungă. Dacă v-a plăcut această experiență unică, nu 
ezitați să vă întoarceți anual și să vă inviați familia, prietenii, colegii, iar noi ne vom asigura că 
toate cerințele/ nevoile dumneavoastră vor fi satisfăcute. Vă promite că nu ne va lipsi activitățile 
noi puse în program. 
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Comunicarea, o realitate a vieţii noastre 
 

Existența umană necesită zi de zi relaționare, schimb de idei, în general, comunicare. Asta se 
explică prin faptul că oamenii nu trăiesc izolați, ci în comunități sociale în cadrul cărora 
comunicarea este indispensabilă. Astfel, procesul de comunicare stă la baza relațiilor interumane. 
Comunicarea este piatra de temelie în înțelegerea celui de lângă tine, în susținerea și construirea 
unei relații de lungă durată. 

Comunicarea este ceea ce transmitem celorlalți despre noi, despre ceea ce gândim. Felul în 
care comunicăm, ne reflectă trăirile și vorbește despre noi în întregime. Comunicarea este elementul 
nelipsit în orice situație în care se află o persoană. Este important să știi să-ți transmiți emoțiile, 
gândurile. Astfel, comunicarea este șansa prin care individul își poate face intențiile și acțiunile 
înțelese.  

Capacitatea de a comunica reprezintă o premisă a procesului de zugrăvire a relațiilor cu cei 
din jurul nostru și de integrare socială. Procesul de comunicare este, adesea, considerat un proces 
simplu, deoarece în mare parte acesta decurge ușor. În realitate, comunicarea este un proces destul 
de complex, care include în sine și instrumente suplimentare (coordonare, control respirator, 
abilități motorii, informație verbală). 

Există modalități subtile prin care comunicăm, de exemplu, tonul vocii noastre poate da 
indicii despre starea noastră emoțională, în timp ce gesturile pot contribui la mesajul vorbit. În acest 
sens, pentru ca procesul de comunicare să decurgă în mod corespunzător, trebuie să ne asigurăm că 
tonalitatea, gesturile noastre, poziția corpului completează informațiile pe care le transmitem verbal. 

  La nivel generalizator, comunicarea urmărește ca orice mesaj trimis să fie receptat și 
înțeles corect, urmat de o provocare a unei reacții. O comunicare eficientă este cea care se bazează 
pe ascultarea empatică, necritică, atentă, care surprinde nevoile celuilalt, ca partener de dialog. Efi-
ciența comunicării se stabilește în contextul unei relații armonioase, bazate pe respect, înțelegere, 
ascultare, atenție. 

Comunicarea este cheia succesului în relaționare cu cei din jur și cu noi înșine! 

 

Focșa Inga 
Clasa a XI-a A  
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