
AUTOMATIC CONDEI
Revista semestrială a elevilor ● Nr. 17-18

2019

LICEUL DE INFORMATICĂ
“TIBERIU POPOVICIU”



Revista semestrială a elevilor Liceului de Informatică  „Tiberiu Popoviciu”
Numărul 17-18 ● 2018/2019
Cluj-Napoca

Redacția:
Coordonator:
 Ștefan Melancu
Redactor-șef:
 Tudor Pop (XII C)
Redactor pagini literare:
 Tudor Pop (XII C)
Echipa de redacție:
 Dana Rus (X A)
 Denisa Sabău (IX B)
 Rebeca David (XI B)
 Krisztina Horvath (X B)
 Adriana Covaci (X B)
 Oana Topan (X B)
 Cristina Miron (IX C)
 Teodora Nemeș (IX A)
Grafică:
 Tudor Pop (XII C)
Colaboratori:
 Director:
  Prof. Felicia-Ana Vălean
 Director adjunct:
  Prof. Ancuța-Georgeta Perde
  Prof. Floarea Rusa
 Profesori:
  Diana Popa
  Ioana Todea
  Georgeta Moldovan
  Marius Comșa
  Alexandra Botezan
  Ileana Rus
Mulțumiri:
 Doamnei director pentru acordarea unui sediu de redacție;
 Comitetului de părinți pentru sponsorizarea achiziționării echipamentului 
necesar și realizarea revistei în format fizic;
 Tuturor profesorilor și învățătorilor care s-au implicat în adunarea, corectarea  
și selectarea materialelor;
 

Automatic Condei

Liceul de Informatică 
 „Tiberiu Popoviciu”

Website
www.tpopoviciu.ro Calea Turzii, nr. 140-142,

Cluj-Napoca



 Anul acesta se împlinesc 105 ani de la începerea Primului Război Mondial; 80 
de ani de la începerea celui de-Al Doilea Război Mondial; 72 de ani de la începerea 
Războiului Rece și 28 de ani de la încheierea lui; 18 ani de la începerea Războiului 
Împotriva Terorismului (încă în desfășurare). Cel mai proaspăt eveniment istoric notabil 
din istoria noastră a avut loc anul trecut: împlinirea a o sută de ani de la Marea Unire 
(Centenarul).
 Primul Război Mondial, desfășurat între 1914-1918, a fost primul război de 
această anvergură din lume, antrenând în cadrul lui un număr de aproximativ 25 de 
state ale lumii, grupate în 2 tabere (Antanta și Puterile Centrale). Această confruntare 
a adus întreaga planetă într-o criză economică de proporții colosale. SUA s-a ridicat 
prima, prosperând înainte ca Europa să apuce să iasă din problemă. Președintele 
american Roosevelt și economistul britanic Keynes au fost unele dintre cele mai 
importante personalități ale perioadei interbelice deoarece au încercat să soluționeze 
criza economică globală.
 Cu forțe proaspete și armament net superior celui din Primul Război Mondial, în 
1939 este declanșat Al Doilea Război Mondial. Acesta s-a încheiat în 1945, pe perioada 
celor 6 ani de bătălii antrenând de cel puțin două ori mai multe state decât precedentul. 
Această conflagrație a adus evoluții tehnologice semnificative în mai multe domenii, 
punându-se un accent deosebit pe îmbunătățirea armamentului, tancurilor, navelor și 
avioanelor folosite în război. 
 La scurt timp după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, în perioada 
postbelică, s-a afirmat un război de factură politică, cunoscut sub numele de Război 
Rece. Acesta a cuprins tensiunile acumulate intre marile puteri ale lumii postbelice. Unii 
îl consideră ca fiind un premergător al unui posibil război mondial, al treilea la număr. 
La aceste relații încordate se adaugă și actualul Război Împotriva Terorismului, ce 
durează deja de 18 ani. Acesta antrenează majoritatea statelor lumii, grupate în Coaliția 
Internațională Anti-terorism, împotriva unor grupări de tipul Al-Qaida, ISIS, Taliban. 
Se presupune că, dacă nu se vor lua măsuri de ameliorare a relațiilor internaționale, 
planeta va participa la un Al Treilea Război Mondial, mai nimicitor decât celelalte 2 la 
un loc din cauza tehnologiilor pe care le avem acum la îndemână.
 În prezent, popoarele lumii au parte de probleme, atât pe plan intern (o mare 
parte din state), cât și pe plan extern (relații internaționale). Nerezolvate, acestea 
pot degenera într-o conflagrație care va putea pune capăt rasei umane pe această 
planeta. Acest lucru este posibil din cauza existenței armelor nucleare și atomice, care 
au puterea să distrugă totul în jur.
 Astfel, consider că noi, tânăra generație, avem misiunea de a împiedica 
declanșarea unui nou război, înspre binele colectiv și înspre a ne îngriji de Terra și de 
viața pe care o avem aici. 
 Cum putem face asta? Prin cunoașterea trecutului național și internațional, căci 
„Poporul care nu-și cunoaște istoria este blestemat să repete greșelile trecutului”. Cu 
cât vom cunoaște mai multe despre istorie, cu atât vom evita mai multe dezastre deja 
întâmplate și vom învăța din erorile predecesorilor.

Ieri, azi, mâine...

Dana-Bendis-Hera Rus, X A
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 Regimurile totalitare din secolul al XX-lea fac din istorie un concurent redutabil 
al ficțiunii pe terenul perversității, al absurdului și al macabrului, ba chiar putem 
înclina să credem că istoria represiunii totalitare surclasează ficțiunea în materie 
de cruzime, demoralizare, impostură, dezumanizare. Totalitarismul promovează 
o perspectivă dihotomică asupra lumii, polarizând acțiuni și atitudini și eliminând 
astfel orice nuanță, orice cale de mijloc. Însă pentru a fi onești, atât cu istoria, cât și cu 
noi înșine, evitând totodată capcana unei gândiri simpliste precum cea profesată de 
ideologiile totalitare, trebuie să recunoaștem că realitatea este mult mai complexă; 
binele și răul se regăsesc – în proporții variabile – în orice eveniment istoric și mai ales 
în orice personalitate omenească. 
 Arthur Koestler, prin intermediul protagonistului romanului său, Întuneric la 
amiază (București, Humanitas, 2008; publicat pentru prima dată în 1940, în limba 
engleză, sub titlul Darkness at Noon), are meritul deosebit de a ne face să empatizăm 
cu un clasic avatar al răului și ne determină să dezlipim eticheta pentru a descoperi 
trăirile cele mai profunde ale unui om ce traversează o grea încercare. Nicolas 
Salmanovici Rubașov, un comunist sincer și dogmatic, susținător convins al idealurilor 
revoluționare, este arestat în contextul valului de persecuții staliniste împotriva 
vechilor membri ai Partidului Comunist din Uniunea Sovietică. Cel ce acceptase 
odinioară crimele comise în numele iluzoriilor promisiuni marxist-leniniste, devine 
la rândul său victimă a aceleiași ideologii care nu îngăduie diversitatea de opinie și 
dezbaterea și sub nicio formă nu îngăduie să se aducă atingere autorității supreme a 
Numărului 1. 
 Târât fără voia sa – și fără a avea o vină reală – în anchete dure, încarcerat, supus 
presiunii psihice și fizice, Rubașov descoperă îndoiala și pune pentru prima dată sub 
semnul întrebării logica grupării din care face parte și pe care o considerase până 
atunci imbatabilă. Însă pentru a nu aduce prejudicii sistemului pe care îl servise cu 
dăruire și a cărui doctrină o considera adevăr absolut – în ciuda unor neajunsuri pe 
care le admite în legătură cu desfășurarea istorică a evenimentelor care l-au propulsat 
la putere –, Rubașov își va asuma crimele imaginare care i-au fost atribuite și se va 
sacrifica pe altarul unei cauze în care nu încetează niciodată să creadă. Explicațiile 
torționarilor – potrivit cărora criticile sale la adresa Numărului 1 ar fi slăbit și falimnentat 
socialismul în sine – reprezintă pentru Rubașov o demonstrație convingătoare a 
motivelor pentru care trebuie să se învinovățească public. Cum masele nu înțeleg 
principii teoretice subtile, el trebuia să își prezinte culpa într-un mod simplu și șocant, 
recunoscând de pildă o colaborare cu Gestapo.
 După cum afirmă autorul în dedicația cărții, personajele sale sunt imaginare, 
însă împrejurările istorice care au determinat acțiunile lor sunt reale. Viața lui Rubașov 
este sinteza existenței mai multor victime ale așa-numitelor procese moscovite, 
orchestrate de Stalin împotriva opozanților din cadrul partidului, în anii 1930. Koestler 
însuși, evreu britanic născut la Budapesta (1905), într-o familie germanofonă, a fost 

Rubașov: istorie și ficțiune din temnițele 
comuniste
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adept al extremei stângi și membru al 
Partidului Comunist din Germania, între 
1932 și 1938. Ca urmare a marilor epurări 
staliniste, Koestler renegă crezul comunist. 
Prin patronimicul Salmanovici – fiul lui 
Solomon – se sugerează originea evreiască 
a protagonistului său. Marca autobiografică 
a operei se regăsește însă fără putință de 
tăgadă în complexitatea și veridicitatea 
emoțiilor și a întregii experiențe subiective a lui Rubașov, ce nu ar fi putut să fie redate 
astfel în lipsa unei implicări personale. De altfel, Koestler a cunoscut personal câteva 
dintre victimele proceselor moscovite, cărora le dedică romanul, într-un gest de adâncă 
compasiune. În acest context, precizăm că autorul dezvăluie personalitățile istorice 
care constituie prototipuri pentru personajul Rubașov; este vorba despre Nikolai 
Buharin, Karl Radek și Lev Troțki, dar se consideră că a fost inspirat și de aspecte din 
viața , decăderea și sfârșitul lui Grigori Zinoviev, Lev Kamenev sau Mihail Koltsov, cu toții 
sacrificați din pricina paranoiei lui Stalin și a dorinței acestuia de a monopoliza puterea. 
Drama fiecăruia dobândește note specifice, ce scot la iveală atașamente, slăbiciuni, 
transformate cu sânge rece de călăi în pârghii de șantaj. Din această perspectivă, 
jertfa aproape voluntară a lui Rubașov, încredințat de culpabilitatea sa și de faptul că 
autoacuzându-se salvează cauza este mai degrabă un caz excepțional, romanțat.
 Secolul al XX-lea a fost caracterizat de istoricul britanic Eric Hobsbawm drept 
un secol al extremelor, ambivalent, în care se întâlnesc tendințe antagonice, în care 
progresul și barbaria cea mai cruntă se succed și uneori coexistă. Personajul lui 
Koestler este în acest sens emblematic pentru epoca sa, trecând de la o extremă la 
alta, parcurgând – în sens invers – drumul de la zero la infinit (ediția în limba franceză 
se intitulează tocmai Le Zéro et l’Infini). Autorul ne invită să vedem lumea prin ochii 
săi – ai celui sedus de comunism, așadar îndrăgostit de o himeră, fie că el se cheamă 
Rubașov, Koestler sau altfel. Acest deziluzionat este la fel de uman sau poate mai uman 
decât oricare altă persoană respectabilă lipsită de stigmatul aparteneței sale politice: 
are convingeri, dezamăgiri, suferă, speră... Lăsând la o parte considerentele morale, 
Rubașov este un erou autentic, demn de o ficțiune tragică, dar și de o realitate istorică 
dramatică: el trăiește și moare fidel credinței sale, având sentimentul că își îndeplinește 
datoria.

Profesor Cătălina Covaciu
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 În fiecare an, la 1 Decembrie, românii sărbătoresc unirea Transilvaniei cu 
România, cele trei țări românești alcătuind un întreg. Anul 2018 a constituit un prilej 
de a marca împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire, în cadrul școlii și nu numai...
Acest eveniment a fost sărbătorit printr-o diversitate de acțiuni realizate de o serie de 
instituții din diferite domenii de activitate, atât la nivel local, cât și la nivel național. 
 Elevii clasei a II -a F au sărbătorit Centenarul Marii Unirii realizând mai multe 
activități, conștientizând importanța acestui eveniment. Aceștia au confecționat 
cărți cu o copertă tematică în care au fost scrise cântece patriotice. De asemenea, 
au confecționat stegulețe, au realizat desene, picturi, colaje având ca temă ,,Unirea”. 
Elevii au susținut un program artistic intonând cântece patriotice. 
 În an de Centenar, am avut prilejul de a avea ca invitați la clasă personalități din 
lumea culturală a Clujului: scriitorul Ioan Ciorca, regizorul Marian Oprea, fotograful 
Petru Dimoff, directorul tipografiei „Ardealul”, Mircia Giurgiu. 
 Filmul „Panteonul Transilvaniei și Unirea”, vizionat la clasă, a avut un real succes, 
fiind apreciat atât de elevi, cât și de invitați. Am fost însoțiți de scriitorul Ioan Ciorca 
într-un traseu „al recunoștinței” în Cimitirul Central Hajongard. Am avut ocazia să 
aprindem câte o candelă la monumentele celor mai importante personalități clujene 
care au contribuit la Unirea din 1918. Elevii clasei au primit în dar câte o carte semnată 
de scriitorul Ioan Ciorca, aceasta fiind intitulată „Povești și povestiri” și finanțată de 
primarul comunei Viișoara, Ioan Roman. 
 Toate activitățile au avut ca scop conștientizarea importanței zilei naționale 
a României de către elevi și nu numai, în speranța transmiterii către alte generații a 
valorilor naționale. 

                                                Prof. înv. Primar Șerban Simona Codruța

Sărbătorind 100 de ani de la Marea Unire
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TEHNICA PRIMULUI RAZBOI
MONDIAL

 Primul Război Mondial i-a surprins 
pe europeni, în 1914, într-o perioadă 
în care soldații încă mai foloseau caii în 
conflicte. Până la sfârșitul conflagrației, 
însă, tehnologia militară s-a dezvoltat 
mult, înlocuind vechile arme.
 Aprovizionarea României cu 
armament s-a făcut după Războiul de 
Independență. Având în vedere aderarea 
Regatului României la Tripla Alianță, 
achizițiile de armament de artilerie 
s-au făcut cu precădere de la firme 
germane, iar cele de infanterie ușoară, 
de la firme austriece. Înzestrarea marinei 
și aeronauticii militare s-a făcut prin 
intermediul firmelor franceze, italiene și 
britanice. Planul Ministerului de Război 
era achiziționarea a 200000 de puști, 134 
de mitraliere, 582 de puști-mitralieră, 
22000 de carabine, 45000 de pistoale, 
85000 de pumnale, 60 de baterii de câmp 
de 75 mm, 26 de baterii de tunuri grele de 
155 mm, 100 de milioane de cartușe de 
infanterie, 4000 de proiectile de obuziere 
de 150 mm. Izbucnirea războiului a oprit 
importurile, România intrând în război 
(1916) cu doar 474036 puști, 39231 
carabine, 413 mitraliere și 61189 pistoale 
și revolvere. Ne aflam într-un oarecare 
echilibru față de adversari ca dotare în 
infanterie, dar eram inferiori la capitolul 
artilerie. Ne-am ridicat abia în urma 
Misiunii Militare Franceze, conduse de 
generalul Henri Berthelot, care a refăcut, 
echipat și instruit armata română, dovadă 
fiind şi succesele reputate de la Mărăşti, 
Mărăşeşti și Oituz, care au oprit înaintarea 
inamică şi au salvat ţara de la ocupaţie. 
 În infanterie, România folosea puști 
cu repetiție   Mannlicher  (calibru 6,5 și 
8mm), puști Henry-Martini (11,43mm), 

mitraliere Maxim (6,5mm), pistoale 
automatice Steyr (9mm) și revolvere 
Saint-Etienne (8mm). Varietatea calibrelor 
utilizate a fost un dezavantaj, care a 
influențat negativ instruirea trupelor 
și aprovizionarea cu muniție pe front. 
De asemenea, erau folosite și săbii de 
infanterie. Trupele de cavalerie aveau 
același tip de armament, ca și infanteria, 
doar că varianta carabină (scurtată) a 
armelor. Aveau și săbii, și lănci. În artilerie 
erau folosite tunuri și obuziere Krupp, 
Schneider și Hotchkiss. România dispunea 
de 29 de aparate de zbor de tip Bristol-
Coandă, Bleriot și Farman.
Chiar dacă România nu a folosit în Primul 
Război Mondial, o foarte importantă 
dezvoltare au fost tancurile, invenție 
britanică. Primul prototip, Little Willie, 
a fost construit în vara anului 1915, iar 
primele tancuri Mark I au fost folosite în 
Bătălia de pe Somme, la Flers-Courcelette. 
Au intrat în serviciu înainte ca designul 
să fie finalizat, lucru ce a afectat drastic 
fiabilitatea lor. Dintre cele 49 de vehicule 
trimise pe Somme, doar 32 au putut fi 
folosite și doar nouă au ajuns la liniile 
germane. Chiar dacă presa vremii 
considera tancurile niște arme supreme, 
care pot doborî copaci, case și traversa 
râuri, tancurile folosite în Primul Război 
erau foarte limitate. Viteza lor nu era mai 
mare decât viteza pasului și erau foarte 
vulnerabile atacurilor de artilerie. Puteau, 
însă, apăra echipajul de atacurile armelor 
mici. Toate tancurile britanice erau 
echipate cu mitraliere Hotchkiss.
 Tancurile britanice au fost 
dezvoltate concomitent cu cele franceze. 
Britanicii au produs tancuri grele, în vreme 
ce francezii s-au axat pe tancuri ușoare 
(având mai multă experiență în industria 
auto). Tancurile Renault FT au fost produse 
în masă în timpul Războiului (mai mult de 
3700 construite). Acestea sunt considerate 
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.ca fiind primele tancuri „moderne”, având 
un design care a fost urmat de majoritatea 
tancurilor viitoare: șoferul stătea în față, 
armamentul principal se afla într-o turelă 
rotativă, iar motorul era situat în spate. 
Germanii au avut un singur model de tanc 
(A7V). S-au concentrat pe dezvoltarea 
armelor anti-tanc. Prima bătălie între 
tancuri a avut loc la Villers-Bretonneux, pe 
24 aprilie 1918, între trei A7V germane și 3 
Mark IV britanice.
 Mașinile blindate au fost folosite 
pentru transportul pe front și pentru 
salvarea piloților din avioanele doborâte, 
dar și în luptă, în prima parte a războiului. 
Prima dată au fost folosite de armata 
belgiană. Cele mai populare autoblindate 
și automitraliere au fost cele Minerva 
(belgiene), Peugeot, Renault și De Dion 
Bouton (franceze). Erau folosite și trenuri 
blindate pentru transportul armelor și 
al soldaților pe front. Au existat mașini 
automate de săpat tranșee. Au fost folosite 
predominant de germani.
  Primul Război Mondial a fost 
prima mare conflagrație în care s-au 
folosit avioanele. La începutul războiului, 
avioanele au fost folosite pentru 
observare și recunoaștere, împreună cu 
fotografiile aeriene (care au apărut tot în 
război). Abia mai târziu au fost echipate cu 
arme personale și mitraliere, fiind folosite 
în lupte aeriene și bombardamente. Un 
aspect foarte interesant era faptul că 
unele avioane echipate cu mitraliere 
trăgeau „prin elice”. Erau echipate cu 
un mecanism care sincroniza tragerea 
mitralierei cu rotația elicei, astfel încât 
se trăgea prin spațiile dintre pale. Deși 
a fost perfecționat de mai multe ori pe 
parcursul războiului, mecanismul nu era 
întotdeauna precis și se mai întâmpla 
ca muniția să lovească elicea, lucru 
foarte periculos. La dezvoltarea acestui 
mecanism a contribuit și inginerul 

român George Constantinescu. Cele mai 
cunoscute avioane folosite în Primul 
Război Mondial au fost Bristol 22, Sopwith 
Camel, Fokker Eindecker (primele cu 
mecanism de sincronizare), triplanele 
Fokker și bombardierele Handley Page. 
Germanii au folosit și dirijabile (Zeppeline) 
în bombardamente, dar popularitatea lor 
a scăzut treptat. România a folosit avioane 
franțuzești și britanice (Sopwith, Farman 
și Breguet), achiziționând în total 322 de 
aeronave. În timpul războiului a apărut 
controlul traficului aerian.
Cea mai mare armă terestră folosită a fost 
tunul german Paris, care cântărea 256 
de tone. Folosea proiectile de 328mm în 
calibru și putea să atace obiective aflate 
la 130 km distanță. Nu avea putere prea 
mare, în comparație cu tunul Big Bertha. A 
fost mai mult folosit ca armă psihologică 
în intimidarea adversarului.
 Alături de armament, un rol 
important l-au avut și telecomunicațiile. În 
principal, erau utilizate telefonul (uneori 
prin cabluri subterane pe front), telegraful 
și telegraful fără fir. Echipamentele radio 
erau primitive, unele fiind alimentate prin 
dispozitive asemănătoare unor biciclete, 
prin pedalare. Dezavantajul căilor de 
comunicare folosite era faptul că puteau 
fi compromise și interceptate destul 
de ușor. Până la utilizarea radarului în 
Al Doilea Război Mondial, erau folosite 
„oglinzi acustice”, dispozitive parabolice 
care foloseau la detectarea avioanelor. 
Au existat și dispozitive de camuflaj, cum 
sunt copacii falși, folosiți ca puncte de 
observație.
Printre invențiile civile realizate în 
timpul războiului se numără operațiile 
estetice, aparatele portabile de 
radiografie, șervețelele de unică folosință, 
îngrășămintele chimice.
 Primul Război Mondial a fost 
un eveniment care a marcat profund 
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istoria omenirii. A fost o perioadă în care 
tehnologia a progresat foarte rapid, într-
un timp scurt. Foarte multe din invențiile 
pe care le folosim în viața cotidiană pot fi 
atribuite celor două războaie mondiale.

Vlad Tomoiagă, IX B

Avioanele cu reacție din 
Al Doilea Război Mondial

 Messerschmitt Me 262, poreclit și 
“rândunica”, a fost primul avion cu reacție 
operațional, lansat în 1944. Viteza maximă 
a acestuia era de 870 km/h , iar raza de 
acțiune era de 1040 km.
 În cea de-a doua parte a ultimei 
conflagrații mondiale, când deja se iviseră 
o mulțime de semne că Germania ar 
putea să piardă războiul, industria militară 
germană se străduia să elaboreze arme 
noi, care să asigure izbânda trupelor pe 
câmpurile de luptă. Ideea unui avion, 
care să întreacă clasicele avioane din acea 
perioadă, datează încă din anul 1939. Până 
când au reușit să realizeze acest proiect era 
prea târziu. Cert este că avionul Me 262 a 
fost pus în valoare abia în primăvara anului 
1944. Au fost construite mai mult de 1400 
de astfel de avioane, net superioare celor 
clasice, cu elice. Dar, se pare că abia 300 
dintre ele au mai ajuns să ia parte la lupte. 
O perioadă, avionul Me 262 a fost mai 
rapid decât orice aparat de zbor deținut 
de către Aliați, fiindu-i încredințat rolul de 
interceptor. 
 Aliații, care doreau și ei un astfel de 
aparat de zbor, au reușit să creeze așa-
numitul “Gloster Meteor”. Avionul creat de 
Aliați era mult mai avansat. Acesta putea 
atinge viteza maximă de 970 km/h, pe 
când Me 262 atingea o viteza cu 100 km/h 
mai mică.

 Din păcate, aceste două modele nu 
au influențat decisiv cel de-al Doilea Război 
Mondial, dar au creat multe legende. 
Avioanele cu reacție erau considerate 
niște OZN-uri, multă lume considerând că 
mașinăriile au fost create în colaborare cu 
extratereștrii.

Mureșan Casian, X A

Centenar

De sărbătoare ne pregătim,
Unirea să o retrăim.
Centenarul s-a-mplinit,
Întâi Decembrie a venit.
Hai, cu toții, să ne-ntâlnim,
La Alba să călătorim,
Momentul sacru să-l simțim
Și imnul țării să-l rostim.
Românii, toți, au luptat,
Țara au eliberat
De sub puterea altor state
Azi e pace, libertate!
La mulți ani României de Centenar!

Sergiu Drăjan, VI A



 Comunismul este un sistem politic care şi-a propus să construiască o societate 
fără clase sociale, fără proprietate privată, pretinzând că avuţia ţării este un bun al 
întregului popor. Idealul comunist era o societate egalitară, condusă de un partid 
unic. 
 Termenul de comunism a fost definit pentru prima dată în 1777, de scriitorul 
francez Victor d᾽Hupay. Lucrarea sa a descris însă ce însemna un stil de viaţă comun, 
în care toate produsele sunt împărţite de către toţi, deci toată lumea beneficia de 
munca fiecăruia.
 În urmă cu 98 de ani, pe data de 8 mai, la Bucureşti, avea loc transformarea 
Partidului Socialist din România în Partidul Comunist și afilierea lui la Internaţionala a 
III-a Comunistă. Astfel, se subordona organizaţiei internaţionale comuniste, creată de 
Lenin în 1919.
 După decesul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, în martie 1965, Nicolae Ceaușescu 
a fost ales noul Secretar General al PCR și șef al statului în 1967.
 Viața în perioada ceaușistă era plină de restricții. Alimentele de bază (carne, 
ouă, lactate, fructe exotice, cum ar fi bananele sau portocalele) se aduceau doar la 
anumite ore sau în anumite zile și se epuizau destul de repede. De cele mai multe ori, 
oamenii stăteau la coadă încă de la 3-4 dimineața. Pâinea era procurată liber doar în 
București, în provincie dându-se pe bază de cartelă (o pâine de adult și jumătate de 
pâine de copil).
 Seara, de cele mai multe ori, se făcea economie, oamenii rămânând fără curent. 
Apa caldă era doar sâmbăta și duminica.  Programul la televizor dura doar câteva 
ore, dedicate Telejurnalului și unui film (asta în ultimii ani de dictatură).
Nu existau multe posibilități de relaxare sau de distracție ca acum. În lipsa 
calculatoarelor sau a programelor la televizor, copiii se jucau mai mult prin fața curții 
sau a blocului.
 Elevii aveau uniforme, iar pe piept o „matricolă” care menționa școala la care 
mergeau. În cazul în care lipseau de la ore, iar poliția îi vedea pe strada, îi opreau și îi 
duceau la director.
 Creșterea economică rapidă nu a putut fi menținută și a scăzut în intensitate 
până s-a ajuns la declin și la revoltă internă, care au avut ca rezultat Revoluția din 
decembrie 1989 și prăbușirea regimului comunist și în România.
 Astăzi, în lume, au mai rămas cinci state comuniste, fiecare încercând să se 
adapteze, după posibilităţi, sistemului capitalist.
• China         
China a adoptat un comunism „cu faţă umană”, permiţând dezvoltarea economiei. În 
plan politic, însă, a menţinut sistemul unipartit, dominat de Partidul Comunist.
• Cuba
Ca şi în cazul Chinei, şi Cuba începe să desfăşoare un proces de relaxare a relaţiilor cu 
exteriorul, în prim-plan fiind relaţiile cu Statele Unite ale Americii.

ROMÂNIA COMUNISTĂ

10



• Vietnam
În 1986, guvernul a iniţiat o serie de reforme economice şi politice care au început 
să aducă ţara pe calea integrării în economia mondială. În 2000, deja stabilise relaţii 
diplomatice cu aproape toate statele lumii. Până în 2020, planul guvernului comunist 
este să aducă Vietnamul în rândul naţiunilor dezvoltate.
• Laos
 Din 1975 până în 1989, aici au staţionat trupe vietnameze, care au influenţat puternic 
viaţa economică, politică şi socială a Laosului. După 1986, a început un proces de 
liberalizare şi democratizare. În 1997, statul a devenit membru ASEAN (Association of 
Southeast Asian Nations – Asociaţia naţiunilor din sud-estul Asiei), dar a rămas încă în 
orbita Vietnamului.
• Coreea de Nord
Conform Constituţiei, Coreea de Nord e o republică socialistă, dar nu de factură 
stalinistă. E o dictatură absolută în care Kim Ir-Sen a înlocuit marxismul cu ideologia 
juche. După moartea lui Kim Il-Sung, postul de preşedinte nu a mai fost ocupat, acesta 
fiind proclamat preşedinte etern. Succesorul său, Kim Jong-Il, a fost desemnat secretar 
general etern.

Lara Munteanu, IX B
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 Germania Nazistă a organizat și administrat lagăre de concentrare pe teritoriile 
ocupate înainte și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Primele lagăre naziste 
au fost stabilite în Germania în martie 1933, imediat după ce Hitler a devenit cancelar 
și Partidul Nazist a obținut control asupra poliției prin decizia ministrului federal de 
interne, Wilhelm Frick, și a ministrului interimar de interne al Prusiei, Hermann Göring. 
Utilizate pentru deținerea și torturarea opozanților politici și a sindicaliștilor, lagărele 
aveau inițial o capacitate de cazare de aproximativ 45.000 de prizonieri.
 Organizația Schutzstaffel (SS), condusă de  Heinrich Himmler, a preluat controlul 
deplin asupra poliției și lagărelor de concentrare aflate 
pe tot teritoriul Germaniei în anii 1934-1935. Himmler 
a extins rolul lagărelor, dispunând internarea acolo 
a așa-numitelor „elemente rasiale nedorite”, cum ar 
fi evrei, rromi, sârbi și polonezi, dar și a persoanelor 
cu handicap și criminalilor. Numărul persoanelor 
internate în lagăre, care scăzuse la 7.500, a crescut din 
nou la 21.000 în perioada începerii celui de-al Doilea 
Război Mondial și a atins punctul culminant la 715.000 
în ianuarie 1945.
 Primul lagăr din Germania, Dachau, a fost înființat în martie 1933. Presa a 
publicat un anunț care îi informa pe cititori că „primul lagăr de concentrare urmează 
a fi deschis la Dachau, cu o capacitate de internare pentru 5.000 de persoane”.  
După septembrie 1939, odată cu începutul celui de-al Doilea Război Mondial, lagărele 
de concentrare au devenit locurile în care milioane de oameni obișnuiți ajungeau 
sclavi ca parte a efortului de război, fiind de multe ori înfometați, torturați și uciși. În 
timpul războiului au fost înființate noi lagăre de concentrare naziste pentru cetățenii 
„indezirabili” pe întregul continent. Potrivit statisticilor furnizate de Ministerul german 
al Justiției, aproximativ 1.200 de lagăre și tabere de muncă au funcționat în țările 
ocupate de Germania Nazistă.
 Cele mai mari două grupuri de prizonieri internați în lagăre, numărând ambele 
câteva milioane, au fost evreii polonezi și prizonierii de război sovietici, care au fost 
deținuți fără a fi judecați. Au fost deținuți, de asemenea, numeroși rromi, polonezi, 
sârbi, prizonieri politici, homosexuali, persoane cu dizabilități, Martori ai lui Iehova, 
membrii ai clerului catolic, intelectuali, est-europeni și mulți alții (inclusiv criminali de 

dept comun, asa cum au declarat naziștii).

Antonio Mesaroș, IX B

Lagărele de concentrare naziste
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 M-am gândit că ar fi interesant să vă vorbesc despre Holocaust, un subiect 
dezbătut în multe documentare, în cărți și filme, dar și povestit de victimele sale, cele 
care au supraviețuit, din punctul meu de vedere niște adevărați eroi. 
 Kitty Hart-Moxon, în vârstă de 92 ani, este una dintre supraviețuitoarele 
Holocaustului. În documentarul ,, One Day In Auschwitz ”, Kitty ne povestește greutățile 
pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului petrecut împreună cu mama ei în lagărul 
nazist. Iată povestea ei: 
 ,,Mă numesc Kitty Hart-Moxon și sunt o supraviețuitoare a Holocaustului. Când 
am ajuns pentru prima dată la Auschwitz, primul lucru pe care l-am văzut era un noroi 
incredibil și o lumină puternică în fața noastră, iar nu după mult timp am văzut oameni 
care arătau ca niște stafii. Erau rași în cap, tremurau de frig, aveau ochi imenși și urlau 
în toate limbile. Atunci am avut teribilul gând: “Oare asta o să se întâmple și cu noi?” 
După ce ne-am dat jos din tren, am fost întâmpinați de soldați și de câinii lor care voiau 
să ne muște. Eu și mama mea am fost trimise la tabăra femeilor unde erau două cărări, 
una pentru viață și cealaltă pentru moarte. Când mergeam pe alee, am simțit un miros 
îngrozitor, mama mea m-a întrebat: 
 - Simți miros de carne prajită? 
 - Da! am răspuns. 
 -Crezi că prăjesc pui la ora asta? Am spus că nu știu și ne-am continuat drumul. 
 Eu și mama mea am fost trimise la Birkenau, cel mai mare lagăr din cele 44 de 
la Auschwitz, unde am intrat direct în carantină. Prima noapte în carantină mi-a fost 
groaznic de frig. Ne-am înghesuit într-un pat lângă alte câteva persoane și o femeie a 
început să îmi vorbească în germană, mi-a spus: 
 - Dă-mi mâna ta! După ce s-a uitat la ea, mi-a spus: 
 - O să reușești să scapi. 
 După câteva ore, s-au auzit o mulțime de fluiere. Era încă întuneric afară și am 
început să o zgâlțâi pe femeia care era lângă mine, dar nu se mișca și era rece. I-am 
spus mamei mele că femeia murise de frig. Așa că m-am gândit, fiindcă și mie și mamei 
mele ne era frig, să o dezbrăcăm și să îi luăm hainele fiindcă nu îi mai foloseau la nimic. 
Au urmat multe nopți lungi și reci alături de mama mea și alți oameni ca noi. 
În 1943, am fost aleasă să lucrez la o nouă linie de cale ferată din Birkenau numită 
Rampa, iar în 1944 vedeam cum erau transportați evreii din Ungaria care nu aveau nici 
cea mai mică idee ce va urma să li se intâmple. Era o liniște aparentă fiindcă nu voiau 
ca oamenii să se sperie și să se agite. Multe difuzoare ghidau oamenii: 
 - Trebuie să vă despărțiți! Femeile pe partea asta, bărbații pe partea asta! Femeile 
cu copii pe aici! Bătrânii pe acolo! Lăsați-vă bagajele aici, o să le primiți mai târziu. 
 La Rampă, femeile cu copii și bătrânii erau trimiși direct către moarte, iar dacă 
erai tânăr și puteai aduce vreun folos naziștilor atunci erai ales să fii sclav, care până la 
urmă însemna să nu mori instant în camerele de gazare, ci să mori mai încet. Vreau să 
vă spun că, la momentul acesta, familiile erau despărțite și nu se mai vedeau niciodată. 
 Nu știai ce să faci, ți se spunea doar să mergi pe aici, pe acolo...

O zi la Auschwitz
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  Când am ajuns în tabăra propriu-zisă, am fost trimise într-o clădire numită Sauna 
unde am fost dezbrăcate, unse cu un lichid verde, rase în cap și tatuate. Când am fost 
tatuate am simțit că nu mai eram aceleași persoane. Când vezi acel tatuaj, simți că ți-a 
dispărut identitatea și ai devenit un număr, nimic mai mult. Au vrut să ne transforme în 
niște animale.
 Peste tot unde mă uitam vedeam ceva care mă împiedica să supraviețuiesc. De 
exemplu, dacă lucrai afară pe teren, nu aveai nicio șansă să supraviețuiești pentru mult 
timp; dacă nu aveai o pereche de papuci, la fel, mureai fiindcă picioarele iți putrezeau 
și te infectai; dacă nu aveai un bol nu puteai sa trăiești fiindcă nimeni nu ți-l dădea pe 
al lui.
 Dimineața erai trezit pe la ora 4:00 de niște fluiere și toată lumea urla AFARĂ! 
AFARĂ! Era haos total. Sute de persoane trebuiau să iasă pe o singură ușă afară în noroi și 
să se alinieze una lângă alta pentru inspecție. Persoanele care nu le mai erau folositoare 
naziștilor erau trimise la camerele de gazare. Unele persoane mureau de oboseală sau 
șoc înainte ca inspecția să se termine, iar noi trebuia să strângem cadavrele după ce, 
într-un final, se termina. Acele cabine de lemn erau făcute pentru 52 de cai, iar acolo 
dormeam 1000 de oameni deodată. 
 Al doilea lucru important era mâncarea. Nu știu dacă lumea realizează, dar atunci 
când iți este foame, foamea devine o obsesie. Tot ce te gândești e Foame!, Foame!, 
Trebuie să găsesc ceva să mănânc, altfel, voi muri! Depindea foarte mult câtă mâncare 
o să primești de locul unde te aflai în coadă. Dacă te aflai la începutul cozii primeai 
niște apă, iar dacă te aflai la sfârșitul cozii era riscul să rămâi fără mâncare. În plus, dacă 
cunoșteai persoana care servea mâncarea putea să iți pună ce se afla la fundul oalei, fie 
că era un cartof sau un morcov tot te ajuta să trăiești. După părerea mea, foamea este 
cel mai oribil lucru care poate fi simțit. 
 Al treilea lucru era posibilitatea de a-ți face nevoile. Eu am lucrat la latrine pentru 
câtva timp. Erau sute de femei care stăteau la coadă ca să aibă șansa să intre în latrine. 
Pentru o fată de 16 ani din Auschwitz, era un vis să lucrezi la latrine fiindcă aveai 
posibilitatea să iți faci nevoile, nu lucrai afară pe câmpuri unde erai terorizată de naziști 
și nu iți era așa frig fiindcă erai înăuntru. Dacă nu aveai acces la latrine, iți foloseai bolul. 
 Selecțiile erau încă o parte terifiantă la Auschwitz. La selecții, naziștii alegeau la 
întâmplare câteva sute de oameni și îi trimiteau la Blocul 25 unde stăteau câtva timp 
până erau trimiși la camerele de gazare. La Blocul 25, erau dezbrăcați și examinați de 

niște doctori și dacă nu le plăcea cum iți arată pielea, 
cum mergi sau cât ești de slab erai trimis spre moarte. 
Fiindcă Blocul 25 era in mijlocul taberei puteai să îi vezi 
cum băteau în geam și urlau după mâncare și apă. 
 Îmi pierdeam prietenii tot timpul și asta mă afecta 
de fiecare dată. De exemplu, aveam prieteni care îmi 
puteau face rost de mâncare; eu, fiindcă am lucrat la 
latrine, puteam să îi ajut, unii puteau să facă rost de 
haine și multe altele, iar aceștia, dintr-o dată, dispăreau. 
 Într-o zi, am fost întrebată dacă aș vrea să lucrez la 
Kanada unde se stocau toate bunurile persoanelor care 
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au venit în Auschwitz.  Mama mea m-a sfătuit sa merg pentru că acolo va fi mâncare. 
Am acceptat. 
 Când am ajuns în Kanada, am văzut 30 de cladiri de lemn pline de lucrurile care 
aparțineau cândva unor oameni. Eu am fost adusă acolo doar ca să sortez jachetele 
bărbaților, le duceam pe o masă lungă și trebuia să verific fiecare buzunar și, de multe 
ori, găseam o grămadă de bijuterii și bani de toate felurile. Dacă te prindea că păstrai 
ceva, te omorau. Banii, fiindcă nu ne foloseau, nu puteai să cumperi oricum nimic, îi 
foloseam pe post de hârtie igienică. 
 Din baraca unde stăteam eu, se vedea foarte bine Crematoriul IV, locul unde 
mureau cei mai mulți oameni. Zilnic sute de oameni intrau în acele încăperi. După ce 
se pulveriza un soi de gaz în încăpere, puteai auzi cum țipau și cum se sufocau oamenii, 
iar după 20 de minute, era liniște totală. La finalul celor 20 de minute, cadavrele erau 
trimise la Cuptor unde le ardeau. Cenușa rezultată era pusă în roabe și golită în lac de 
câțiva bărbați. 
 Pe data de 7 octombrie 1944, am auzit un sunet asurzitor și am știut că era un  
atentat al evreilor de a scăpa. În acel moment, m-am trântit pe jos și am stat cu mâinile 
deasupra capului până ni s-a spus că ne putem ridica. Am aflat mai târziu că niște 
bărbați au reușit să taie gardul și să scape. Nu au ajuns prea departe fiindcă, după ei, 
au venit soldați cu motociclete și mitraliere. 
 După acel atentat a avut loc o altfel de selecție. Am fost aliniați, după câteva 
minute o femeie a venit și mi-a strigat numărul 39934 și am fost transferată înapoi 
în tabăra principală. Atunci nu am știut de ce m-au ales, dar am aflat că mama mea 
vorbise cu unul dintre generalii naziști într-o germană perfectă, ceea ce era foarte bine, 
și, fără să îl roage să mă aducă înapoi sau să plângă, mama mea l-a rugat pe general, 
dacă se poate, ea fiind evacuată, să mă evacueze și pe mine și chiar asta s-a întâmplat.
 După ce am ajuns înapoi în tabăra principală, am fost puse într-un vagon cu care 
se transportau vite unde mama mea a ținut un discurs: 
 - Țineți minte! Plecăm! Suntem toți egali de acum înainte! Nu mai suntem niște 
sclavi și s-ar putea să avem nevoie de ajutorul fiecăruia, așadar de acum înainte vom fi 
prieteni. 
 În acele momente, am considerat că s-a întâmplat o minune. Și cred că așa a și 
fost. Eram supraviețuitorii unei terori inimaginabile. 
 Pe data de 14 aprilie 1945 am fost liberi. Libertatea era, din păcate, dulce-amară... 
Abia atunci am conștientizat toate ororile trăite: pierderea copiilor, părinților, soților 
sau soțiilor, pierderea identității, pierderea unei întregi lumi. Psihic era foarte greu 
să îți trăiești libertatea, emoțiile te puteau copleși, uneori chiar distruge. Experiența 
Auschwitz-ului mi-a marcat tot restul vieții.” 
Asemeni mărturiei lui Kitty Hart-Moxon sunt multe altele, adevărate lecții de viață. 
Lagărul în sine, acum devenit obiectiv turistic, va păstra mereu durerea și suferința 
nedreaptă a sute de mii de suflete care au avut ghinionul de a trăi acele vremuri.

          Maria Perșa Boc, IX B
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REPERE CULTURALE EUROPENE
ALERGARE ȘI FUGĂ ÎN ILIADA LUI HOMER

         În vremurile încrâncenate ale războiului din Iliada (HOMER, ILIADA, ediția bilingvă 
în trei volume, traducere în metru original de GEORGE MURNU, Editura Teora, Colecția 
Scriitori greci și latini,1999) când moartea se lățea, mai presus de identităţi tribale ori 
familiale locale, răsună tema fugii universale, articulând ontologia unui kόsmos al 
continuului divin-uman. Paradigma ei străbate lumea „în lung şi în lat”, dinspre planul 
superior, al acțiunilor celor preafericiți, din Olimpul veşnic înnourat, către planul de 
jos, tărâmul populațiilor de muritori, din Ithaca lui Odysseus cel vestit prin chibzuinţă 
şi Creta trufaşului Agamemnon, unduind cele o mie de corăbii ale aheilor, „înfrăţiţi” 
peste Marea Ioniană, Marea Cretei, Marea Mediterană până în Marea Egee, ca să 
dărâme porţile mitice ale mândrei Troia. Și, într-un anume fel, exprimând mecanica 
unui model de viață exemplar, vivisecția și autoscopia fugii indică limita și fragilitatea 
omului în confruntările acelea agonale.
         În cosmosul homerid, toți aleargă: pasăre, om, zeu, în chipuri felurite, cu  funcțiuni, 
sensuri și semnificații stratificate. Bunăoară, în simplitatea ei perenă, fuga e prezență 
banală în natură, caracteristică a firii ciclice, remarcată de vs. 3-5 ale Cântului III: „...tot 
astfel un stol de cucoare, / Care de iarnă fugind și de ploi putrede toamna, / Zboară 
cu strigăte peste Ocean și se lasă deoparte,”.
         Prestigiul plurisemantic al alergării are consacrare divină. Îndeletnicirea zeiască 
de a o lua la picior, de a cutreiera neobosit vastitatea în toate direcțiile, decurge 
din natura universului și din reprezentarea lui abstractă de putere în concentrare și 
expansiune. Numai zeul se mișcă neîngrădit, oriunde, oricând, oricum, se repede de 
aici până dincolo, execută câte un salt ușor peste forme de relief, oameni, locuri și 
timpi, poate fi instantaneu pretutindeni pe aripa gândului atotcuprinzător. Suntem 
tentați să spunem că în mod simetric prestigiul divinităților se confirmă în alergare, 
prin alergare. Orientați de anticiparea proiectivă, ei urmăresc ținta de săvârșit cu 
clarviziune și, netulburați, extind gânditul în realitate. În semantismul simbolic, ispitele 
alergării copiau dualitatea naturală a zeității: prezentă-absentă, vizibilă-invizibilă, la 
vedere-ascunsă, dominatoare-supusă. În registrul minor al amoralității zeiești și al 
imoralității omenești, e prezent gestul mediocru al escapadei, al ocolului fraudulos 
cu dorința de a păcăli, o speță de sustragere pe ascuns nedemnă, o împotrivire dar 
nu pe față, ca o volută reactiv-instinctivă cu rezerve. În registrul major al moralei, 
condiția fugarului, un străin de casă, refugiat în lume, semnifică actul deliberat de 
intervenție asupra unei situații insuportabile mental și moral, o delimitare cu bună 
știință ispitită de posibila corecție asupra inacceptabilului. Așadar, cu distorsiuni 
în ambele orientări. Iluzia păcălitorului că fentează, că se dosește, e dejucată prin 
ironia finală de păcălire a păcălitorului, produsă pe seama inversiunii în relația dintre 
cunoscut-necunoscut și cu efect de regenerare a valenței ludice a capcanelor. Iar 
omul e destinat a se confrunta cu ele, să se măsoare prin ele, să învețe pe seama lor, 
pe această cale să devină o existență distinctă față de altele.
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         Observăm că, în scenariul uneltirilor divine închipuite 
de marele orb, fuga devine vehicul ambivalent într-o 
strategie de acțiune eficientă pentru finalizarea deciziei 
Cronidului sau de conspiraţie contra lui. Scurtează 
distanţe, comprimă timpul execuţiei, transmite acţiunea 
cauzei asupra efectului, stârneşte pentru îndeplinirea 
unei finalități, regizează acţiunile tuturor agenţilor. 
În Cântul IX, vs. 236, Odusseús constată surpriza 
scandaloasă că: „Fulgeră Zeus în cer și le-arată prielnice 
semne.” dușmanilor troieni. Olimpianul intervine fățiș, 
inversează sprijinul cu 180 grade stârnind fugă pe ahei. 
Le transmite că onto-logic este exclusă înfruntarea autorității sale când ameninţă 
răsturnarea ordinii prestabilite. Héra, în schimb, primind de la Aphrodíte colanul 
înflorat cu farmecele dorinței, iubirii, a vorbelor cuceritoare de inimi şi înşelătoare ale 
cugetului, fie acesta cel mai cumpătat, în Cântul XIV, vs. 215-217, părăsește Ólumpos, 
„sărind de pe culme la vale”, ca să-i întoarcă pe ahei, se-avântă peste şirul munţilor 
troieniți de ninsoare din plaiul vitejilor traci, iubitori - de - cai. În mersul ei, „ea nici nu 
atinge pământul”, zboară. Din Áthos, zeiţa „dă fuga pe undele mării” în slăvitul Lemnos, 
unde era Somnul, frate bun al Morţii (vs. 225-231). Și-i cere să-l adoarmă pe Zeús.  În 
răstimp, „Somnul ușor după asta dă fuga pe loc la corăbii” (vs. 353) și porneşte spre 
mările aheilor, spre a-l vesti pe cel ce-înconjură-pământul, Poseidόn, Cutremurătorul 
lumii, să-i ajute ca altădată, când: „...fuga prin oaste răzbind, îmboldea neslăbitele cete.” 
(vs. 89-90 din Cântul XIII). În Olimp e un du-te vino cu mișcări riscante, se coboară zorit, 
dar se și urcă pentru îndeplinirea misiunilor. În Cântul XVIII, vs.146-150: „Tetis, zeița cu 
albe picioare, ia drumul și merge / Sus pe Olimp să-i aducă-armătura cea neîntrecută. 
/ Iute picioarele ei spre culmi o purtau. Iar Aheii / Tot urmăriți de dușmani, fugeau 
încă tot mai departe / Spre Helespont și grozav aolind ajungeau la corăbii.” Dacă 
divinitățile cad la învoială, atunci poruncile se dau și se execută în goană, înaripat, prin 
deplasare vijelioasă, viforoasă, furtunoasă, grabnic și fără ezitare. În Cântul IV, vs. 64-
67, bălana Héra, mai marea fiică a cerescului părinte, în moment de cumpănă pentru 
soarta și consecințele războiului, procedează astfel chiar cu Zeús, soț și frate cronid: 
„Deci spune-i Zeiței Atena / Iute să plece la câmpul din Troia și-acolo să-mpingă / Ea pe 
Troieni ispitindu-i, să calce-nvoiala făcută, / lupta să-nceapă din nou cu Danaii cei beți 
de mărire.”        
         Soluţia dezertării grecilor nu convine înţeleptei Athéne Pallás, cea ivită din capul 
Olimpianului. În Cântul I, zeiţa cu ochi albaștri insuflă lui Odusseús gând de renunţare 
la planul refugiului, îi sugerează să-şi îndemne compatrioţii la reluarea bătăliei. Inspirat 
de mantia ei lepădată pe care o ia în mână, crainicul itacian Eurubátes preia mesajul 
divin şi îl dojeneşte pe Agamémnon în spiritul codului de onoare: „Nu stă, sărmane, 
frumos de frică să fugi ca mişeii.” (I, v. 90). În fond, unite triburi de ahei străbătuseră 
marea cu cele o mie de corăbii cu intenţia trâmbiţată de Agamémnon de a răzbuna 
dezonoarea pricinuită gazdei Menélaos, fratele său, de oaspetele Páris Priamidul. 
Iar ruşinea jignirii prin răpirea preafrumoasei soaţe, Hélene fusese denunțată drept 
stringenţă de moralitate gravă. Cu perfidie, disimulând scopul major de a cuceri Troia 
cea măreaţă şi bogată, cu porţi inexpugnabile. Dar acum, în pragul fugii, Agamémnon  
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e  basileu decăzut: „sărman”, „ca mişeii”, iar prin înspăimântarea dinaintea pericolului, 
„de frică”, pare unul ce va avea de suportat dispreţul pe urmă.     
         Când disperarea se amplifică iar la începutul Cântului al IX-lea, aheii „cuprinşi de 
cutremur, tovarăşul fugii grozave” (vs. 2) şi Agamémnon, „în picioare şi cu lacrimi din 
ochi îi curgeau ca izvorul” (vs.14), „după pierdere multă, plin de înjosire” (vs. 22), decide: 
„Hai să fugim / pheúgomen / cu corăbii cu tot în iubita-ne ţară” (vs. 27), spre Árgos, ea 
îl dezvăluie pe cel mai nevrednic luptător.
         În registrul uman, meditația pe tema fugii și a fugarului îmbracă nuanțate accente 
morale derivând din soarta nefastă invocată de vs. 525 din Cântul XXIV: „ce zeii croiră 
sărmanilor oameni, / Viața să-și ducă-n durere, iar lor nimic nu le pasă.” Ilustre figuri 
de viteji din fresca războiului troian sunt puse pe gânduri: să aleagă răgazul ocolitor 
ori să înfrunte moartea în față, să urmeze o strategie defensivă și neagresivă, de 
evitare și retragere la adăpost sau să pună  ex abrupto viața însăși împotriva morții. 
Dar, adesea încercaţi de tentaţia ruşinoasă a abandonului, cunoscuţii şi străinii, 
apropiaţii şi duşmanii, fără excepție, formulează dileme, se pun în situaţii paradoxale 
în raport cu statusul războinicului. Aheii şi troienii emit enunţuri similare, motivează 
condiţia viteazului prin mesaje divine directe ori delegate prin semeni de la zei, fie de 
îmbărbătare la intrarea în luptă, la reluarea, continuarea sau încetarea bătăliei, cugetă 
asupra obligaţiilor morale ale celui prins în confruntări cu alţii, dar şi cu sine, surprind 
că glosează asupra nenorocirilor ce decurg în genere din război, din orice război, de 
fapt, resping un model de viaţă lipsit de onoare şi glorie.
         Dar lamentația pentru nenorocirea spiței omenești din vs. 445, Cântul XVII: 
„Dintre toate făpturile ce pe acest pământ se târăsc și răsuflă cel mai de plâns e 
omul.”, să fie, oare, în legătură și cu neîncetata sa ademenire și punere pe fugă? Altfel 
spus, să fie, oare, escapada susceptibilă pentru nefericirea ontică a omului? Sau, de 
vreme ce vânzoleala omenească se desfășoară sub privirea preaînțeleptului Zeús, 
supraveghetorul întâmplărilor de pe scena lumii, are demnitatea reziduală a derivării din 
condiția transcendentă a părintelui omenirii? Chemarea de a se sustrage îndatoririlor 
soldățești prin fuga moralmente repudiabilă este contextul recurent pentru tatonarea 

caracterului ori de câte ori eroii sunt puși să aleagă între 
răgazul ocolitor ori înfruntarea directă a morții, între 
temporară dezertare sau periclitarea vieții prin luptă. 
Dilema derutează pe cel ce s-ar plasa excentric față 
de axul valorilor comunității. Astfel, tema fugii devine 
și leitmotivul virtuții și încearcă să apropie omul de 
idealul său referențial de perfecțiune. Iliada, în variile 
împrejurări ale războiului contra Troiei, în formule 
constructive repetate cu generozitate, îl menţionează 
pe legendarul neîntrecut la viteză: zeiescul prin origini 
fiu al lui Peléus, Achilleús cel iute la picioare ca şoimul 

(diogenès Pelȇos uiòs pόdas okùs  Achilleús, Cântul I, v. 58), Achilleús şoimanul (pόdas 
okùs Achilleús: I, v. 489;  XI, v. 112;  XXII, v. 229; XXIII, v. 218), fiul Peleianului agil la 
picioare (podόkea Peleĩona: XX, v. 45), zeiescul Achilleús cu picioare agile (podárkes  
dîos Achilleùs: XX, v. 413; XXIII, v. 555; XXIV, v. 668), care răspunse avântat la picioare 
ca şoimul (proséphe  pόdas  okùs  Achilleús:  I, v. 84, v. 215; IX, v. 307, v. 606; XI, v. 606;  
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XVIII, v. 97, v. 187;  XIX, v. 198;  XXI, v.222;  XXII, v. 14, v. 
260; XXIII, v. 93; XXIV, v. 649).     
         Dacă ne ținem aproape de portretul halotropicului 
erou Achilleús, alcătuit de zeități: „cel mai năpraznic 
oștean de pe lume” după braț-alba Héra, în Cântul XVIII, 
vs. 170, „nepregetat” după zeul mării, în Cântul XX, 
vs. 333, „iubite-al lui Zeus, mărețule“, după Athéne, în 
Cântul XXII, vs. 216, „acel căpiat... / Care nici știe măsura 
și cumpătul, și e cu firea / Neîmblânzită pe veci. Sălbatic 
și crud e ca leul / Care-n trufie și-n multa-i puterea-
ncrezut,... / Mila din suflet Ahile-și pierdu și-i lipsit de rușine, / Simțul de care legat e 
tot răul și binele lumii.” după Phóîbos Apόllon, în Cântul XXIV, vs. 39-45, îmbogățit prin 
alăturare și de alte formule presărate printre rândurile poemului homerid: viteaz între 
viteji, pustiitorul, secerătorul hain, nerușinat și crud cum e sălbăticiunea, leu spărgător 
de șiraguri, cu ura fără frâu, ce înaintea lui Héktor, în Cântul XXII, vs.132, sta de: „Parcă e 
zeul războiului căruia-i flutură creasta;”, el, cel mai dibaci în ale aramei armelor, cu toate 
că pare a fi mai puțin în ale reflexivității, în mod remarcabil, e purtătorul tihnit al unei 
limpezi judecăți în privința nobleții. Mânat de excesul turbării şi mâniat pe Agamémnon 
care îi răpise darul şi prada, pe Briseis, îşi aminteşte de sfatul divin, transmis pe linie 
maternă de zeița născătoare, stă în cumpănă dacă sacrifică gloria mirmidonilor, raţiunea 
lui de a fi până în acel moment al cursei vieții ori netrufașa dragoste pentru Briseis, cu 
fiorii răvășindu-l: „Sufletul însă, odată ce scapă din stavila gurii, / Dus e şi nu-l mai apuci 
şi nu-l cucereşti pe vecie. / Maică-mea Tetis, zeiţa, mi-a spus-o demult şi mi-o spune: / 
Sorţi îndoite mă poartă pe căi osebite spre moarte. / Dacă la Troia statornic rămân şi 
mă-n-caier sub ziduri, / N-o să mă-ntorc înapoi, dar slava-mi în veac o să fie; / Iar dacă 
eu voi ajunge în scumpa mea ţară, / Pierde-voi slava cea mare, dar îndelungate-o să-mi 
fie / Zilele, nu mor de moarte prea repede şi timpurie.” (Cântul IX, vs. 408-416).       
        În discordanță cu judecata recomandând pragmatic fuga salvatoare în drapajul 
rușinii, împărtășită umilitor de cretanul Agamémnon, și îndemnând aheii la retragere, 
Achilleús sublimează instinctul de conservare și se contemplă în lumina sensului vieții. 
Forță indestructibilă a naturii, adâncit într-o dezbatere cu sine, Peleidul își apreciază 
more rationis perspectivele personale sub semnul celor două ursite. Trebuie să aleagă, 
după exigențele demnității binelui sau a simplității viețuirii, între: dacă moare în luptă, 
triumfă în glorie dar fără a se întoarce acasă, or dezertează, scapă cu viață și, întors acasă, 
își trăiește mediocritatea până la adânci bătrânețe. Imperativul luptei îl luminează ca 
un trăsnet din afara sferei logice, după moartea prietenului drag, Pátrokles. E fermitatea 
unuia posedat de zei și nu de teama de ei. Singur în umbra faimei, la o răspântie a vieții, 
Achilleús e desincronizat față de ceilalți, fie înaintea lor, fie împotriva lor, răspunzător 
pentru destin.   
         Odusseús, „cel deopotrivă cu Zeus la minte” (Cântul II, vs. 407), își nuanțează 
incompatibilitatea dintre binele neînfricării și negativitatea morală a eschivării. Copleșit 
de spaima înfrâgerii iminente, cu înfrigurare oscilantă, suspină din afund, în Cântul XI, 
vs. 404-406: „Vai mie, ce-i de făcut? Să fug speriat de mulțime? / Prea-i rușinos, dar 
e și mai grozav să m-apuce dușmanii / Singur, când Zeus pe-ai noștri, pe toți, îi sili 
să ia fuga.” Examinează și el dilema sorții: să fug, să fiu ucis, și în următoarele două 
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versuri, cu respectul de sine în prim-planul motivației sale, cu hotărârea argumentului 
ce refuză abdicarea, în sinea-i bărbată, grabnic adoptă judecata temerității: „Însă de ce 
stau în cumpănă, așa socotindu-mă-n sine? / Știu doar că numai mișeii purced înapoi 
de la luptă.”. Află cu seninătate că virtutea autoconstrucției se opune fricii și inutilității 
trădării în final. În vs. 409-410, glosează că, de fapt, în riscul major de a fi ucis, cel brav 
își urmărește prestigiul: „Cine-i viteaz la război se cade să stea vitejește / Și să tot lupte, 
nu-i pasă de moarte ori bate pe alții.” 
        Integritatea luptei nu admite și nu scuză dezertarea în fața confruntării.  Dincolo de 
orice îndoială, o afirmă cu tărie și Tudeídes Diomédes, în Cântul V, vs. 251-254: „Nu-mi 
grăi mie de fugă, că n-am să mă iau după tine. / Eu s-o dosesc de la fugă, să stau tupilat 
ca un famen / Nu sunt din fire deprins. Virtutea nu-mi șovăie încă.” În Cântul XXII, vs. 
250-253, Héktor, mai presus de rugăminți familiale, de manipulativa lege a conservării, 
solitar în fața istoriei, devine luptătorul  par excellence care îi declară lui Achilleús, 
inconturnabil în tărie, că e interesat numai de agόn: „N-o să mai fug de acum speriat, 
o Ahile, de tine. / Am ocolit a lui Priam cetate de trei ori și n-am stat / Cutezător să te-
adast; căci iată-mi inima mie / Zor împotrivă să-ți stau, să înving ori să cad în bătaie.”  
         Tradiția culturală greacă a ritualizat alergările. Exercițiile pregătitoare și întrecerile 
sportive au rădăcini îndepărtate și au reprezentat nucleul culturii doriene din Creta 
minoică. Preluat și amplificat de spartani, el s-a prelungit cu vigoare până în secolul 
al II-lea la Smúrna, Míletos, Athéna, după descrierile lui Ploútarkhos, drept practică 
subordonată alergării în cadrul festivităților publice /pompaí. Inițierea tânărului în 
statutul bărbatului servind cetatea se încheia după 13 ani, la vârsta de 20 de ani ca eirén, 
capabil să vorbească în adunări la Spárte (PLOŪTARKHOS, LYSANDRE, 17), respectiv la 
18 ani ca éphebos, adolescent ce a trecut de proba dokimasía fiind înscris ca cetățean 
pe lista demei (BAILLY, M. A., DICTIONNAIRE GREC-FRANÇAIS, LIBRAIRIE HACHETTE, 
PARIS,1929, p. 868). Ca éphebos, Sophoklés a condus dansul și peanul în cinstea lui 
Apόllon, celebrând victoria de la Salámina. Importanța concursurilor de alergări este 
indicată și de termenii dromeîs /alergători și apόdromoi /nealergători, folosiți pentru a 
distinge între seniorii inițiați și juniorii în pregătire în cadrul unor agélai / cete spartane 
(THOMSON, GEORGE, AESCHYLOS AND ATHENS. A STUDY IN THE SOCIAL  ORIGINS OF 
DRAMA, LONDON / LAWRENCE & WISHART,1973, pp. 98-99). Eficacitatea educației /
agόge în palestre, controlate de către stat, la Spárte, de exemplu, poate fi identificată 
în statistica preluată din lucrarea lui Henri-Irénée Marrou (ISTORIA EDUCAȚIEI ÎN 
ANTICHITATE, 2 volume, traducere și cuvânt înainte de Stella Petecel, vol. I, LUMEA 
GREACĂ. Prima parte. ORIGINILE EDUCAȚIEI CLASICE: DE LA HOMER LA ISOKRATES, 
Capitolul II, EDUCAȚIA SPARTANĂ, Editura Meridiane, București, 1997, p.45). Prima 
mențiune a unei victorii spartane la Jocurile Olimpice este la a XV-a ediție, în anul 720 
a.Ch. Din anul 720 a.Ch. până în anul 576 a.Ch., dintre cei 81 de învingători olimpici 
cunoscuți, 46 erau spartani, iar pentru proba decisivă a alergării, cursa de un stadiu /
stádion, din 36 de campioni cunoscuți, 21 erau spartani. 
           De regulă, ceremoniile atletice încheiau drama nașterii, a faptelor, a morții și a 
resurecției vreunei divinități. Aspectul nu pare să fi fost accidental. Învingătorul curselor 
de alergări, e.g. era încununat cu frunze verzi de măslin sălbatic, era purtat pe brațe 
de mulțime, ovaționat, aruncat spre cer. Un ascendent mitic al corelării este episodul 
refugierii de Krόnos a Rheei, cu abia născutul Zeús și încredințarea lui unor Dáktuloi 
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din ĺdha, numiți și koûretes, care se amuzau prin concursuri de alergări și obișnuiau să 
doarmă pe aceste frunze cu putere magică, de reînnoire a vieții, invocată în ritualurile 
de fertilitate (THOMSON, GEORGE, op. cit., p.107). Întrucât întâiul dintre competitori 
în ordinea meritului primea confirmarea contemporaneității cu supraveghetorii de 
deasupra sa. Prin transferul de sacralitate asupra învingătorului, miturile și credințele 
religioase au oferit grecului un model de consacrare mai aproape de idealul abstract 
din depărtare. George Thomson, în lucrarea sa (p. 108) consideră aceste gesturi ca 
aparținând unui limbaj instituționalizat al adopției divine. E.g. esența serbării din 
sanctuarul preistoric de la Olumpía îl reprezenta cursa masculină de alergare, agόn-ul 
pentru desemnarea celui mai destoinic koûros, iar prin Heraia, întrecerea feminină, a 
celei dintâi koúre. Când cele două serbări erau coordonate, perechea victorioasă forma 
un cuplu prin căsătorie sacră, reprezentând Pélops și Hippodameía anului: “Both were 
ordeals of initiation, but for the winners they were more than that - initiation and 
deification as well.” 
            Alături de practica alergării pentru inițierea adolescentului în viața de adult, se 
situează cursa carelor de luptă asociată de ritualul primitiv al inițierii în autoritatea și 
rangul regal. Mitul lui Pélops e considerat mitul fondator al Jocurilor Peloponesiace, 
respectiv Olimpice, în onoarea eroului de la Olumpía.  Povestea alătură mai multe nume, 
prin care se înrudesc eroii cu divinitățile paterne sau tutelare. Prin părintele său, titanul 
Tántalos, Pélops este nepotul lui Zeús și strănepotul lui Krόnos. Fusese sacrificat de tată 
la banchetul divinităților. Aflând fărădelegea, Klôtho, la ordinul  Olimpianului, l-a fiert în 
cazanul sacru și l-a refăcut pentru viață. Astfel, s-a petrecut prima ceremonie de devorare 
a copilului de către zei și restituire pentru viața de adult. Dus sus, în Ólumpos, Pélops a 
devenit favoritul lui Poseidόn, inițiat în cursa carelor trase de cai. Pasajul din Cântul II al 
Iliadei, vs. 100-107, menționează descendența olimpiană a casei atrizilor prin sceptrul 
făurit de Héphaistos lui Zeús și transmis în mod succesiv lui Hermés, mesagerul zeităților 
și ucigașul lui Árgos Panόptes, de la acesta lui Pélops, apoi fiului său Átreus, „vestitul 
păstor de noroade”, iar de la Thuéstes, „bogatul în turme”, în final, lui Agamémnon, cel 
ce domnește peste Árgos. Așadar, autoritatea lui Zeús era înfăptuită prin guvernarea 
toturor succesorilor  lui!  Contextul, în vs. 104, îl califică pe Pélops drept „călărețul“ 
sau pléx-ippos, cel ce stăpânește caii, posedă măiestrie în conducerea lor. Șiretenia 
și nesupunerea l-au alungat însă de pe muntele sacru printre aceia cărora le dăduse 
din nectarul rezervat numai zeilor. Aceste trăsături moștenite, frecvent evidențiate 
de actele zeităților, de altfel, sunt și cele care îl transformă în erou. Concurând pentru 
mâna fiicei lui Oinόmaos, Hippodameía, în schimbul 
înlocuirii unei spițe din bronz cu una din ceară, lui 
Murtílos, fiul lui Hermés, și conducătorul carului regal, 
îi promite jumătate din regat în caz de victorie. Victoria 
lui Pélops asupra regelui din Élis, Oinόmaos, fiul lui 
Áres, îl încoronează ca rege și schimbă toponomia în 
Pelόponnesos, insula lui. Dar nu onorează promisiunea 
față de Murtílos, din contră îl ucide și blestemul acestuia 
este extins asupra întregii caste. Astfel, mitul lui Pélops 
incorporează și semnificația testului de competiție 
anuală prin care noul rege-zeu succeda celui anterior. 
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Chiar dacă ipoteza debutului cursei carelor de luptă la Jocurile Olimpice în legătură 
cu vechimea acestui mit este contrazisă istoric de prima atestare confirmată, mult mai 
târziu, abia la ediția a XXV-a, în anul 680 a.Ch., după cum menționează Walter Burkert, 
cel care îi amendează plauzibilitatea ( BURKERT, WALTER, PELOPS AT OLYMPIA. HOMO 
NECANS: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth. University of 
California Press., 1983, p. 93), mitul lui Pélops incumbă o viguroasă valoare simbolică. El 
rămâne în asociere cu venerarea bunicului Zeús la Olumpía, loc sacru aproapiat de Élis. 
Cu omagierea pretendenților sacrificați prin concursul capcană pentru căsătoria cu 
Hippodameía, prin columna amintită de călătorul grec din secolul al II-lea, Pausanías, în 
Descrierea Greciei, 6.21.9-11, cu referință la Megálai Ehόiai, fr. 259 (a), poem fragmentar 
atribuit lui Hesíodos. Templul consacrat lui Hermés după pângărirea săvârșită prin 
sacrificarea rușinoasă a lui Murtílos.
         Iar Hόmeros e cel dintâi care alătură straturi ritualice diferite, ca proveniență în 
timp și de loc, cinstind cu măreție statutul de „educator al Greciei”, prestigiu atribuit 
în secolul IV a.Ch. de către Pláton, în dialogul Republica X, 606 e. Cântul XXIII al Iliadei 
descrie în 897 de versuri funeraliile decise, organizate și conduse de Achilleús în cinstea 
lui Pátrokles și contextualizează un model războinic de comportament, îngemănând 
excelența tehnică, eleganța și politețea competitorilor dedicați unei vieți pentru agόn 
și areté.  În a treia zi a procesiunii, a deschis jocurile, opt feluri la număr, anunțând 
recompensele. Prima, descrisă de versurile 261- 650, este cursa carelor de luptă sau 
harmatodromía, pentru care el s-a recuzat precizând neorgolios în vs. 276-278 că 
ar fi câștigat dacă ar fi participat cu acei cai „neîntrecuți în putere”, „fără de moarte”, 
dar de la Poseidόn pentru tatăl Peleús și moștenire. Hόmeros îi prezintă pe cei cinci 
conducători de care, așezați în rând după tragerea la sorți, ca fiecare să își arate 
virtutea cu renumele înveșmântând aptitudini și șanse: Eúmelos: „meșter de nimeni 
ajuns la strunitul cailor”, Tudeídes Diomédes: „voinicul”, Menélaos: „bălanul, craiul din 
viță de zei”, frate cu Agamemnon, ambii descendenți din Atreus, întemeietor al casei 
ca fiu al lui Tántalus, apoi Antílohos: „mândrul fecior al lui Nestor, bătrânul născut de 
Neleus” și învățat din iubire de către Poseidόn și Zeús, iar ultimul, Meriόnes. Intriganți 
și părtinitori, zeii își sprijină favoriții, boicotând pe alții: Athéne Pallás îi dă elan lui 
Diomédes și îi recuperează biciul smuls de către Phόîbos Apόllon, pentru a-l susține pe 
Eúmelos. Antílohos, care printr-o manevră vijelioasă și concomitent vicleană, îl sperie 
pe Menélaos și îl devansează, este sancționat fără ezitare drept brotôn, un ticălos ca 
nimeni altul. Concesia etică, frățească, a înțelegerii superioare și a acceptării senine se 
impune la desemnarea ierarhiei concurenților. În vs. 536-537, constatând că: „Cel mai 
dibaci mânuitor sositu-ne-a cel din urmă” și din respect pentru prestigiul lui Eúmelos, 
Achilleús intenționează să-l consoleze  propunând: „Hai să-i dăm totuși câștigul al 
doilea, cum se cuvine / Bietului“.  Antílohos, cel care prin șiretenia asociată iscusinței, 
s-a clasat al doilea după Diomédes, protestează nedreptățit de declasificare propusă. 
Soluția de consolare a celui înfrânt prin daruri suplimentare reconfirmă onoarea ca 
valoare supremă a celor mai buni /aristoí. 
         Urmează pugilatul, îndrăgit încă de minoieni, cum ține să sublinieze Homer în 
vs. 90, dintre Epeíos și Eurúalos, cel coborâtor dintr-un tată pe nume „Megiste / Care 
la Teb-a mai fost, la serbare de mort, când pierise / Craiul Edip, și învinse la jocuri pe 
toți Cadmeenii.“ (vs. 678-680) și care primește mâna respectului pentru a se ridica 
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de la cel care tocmai l-a trântit la pământ. Amarnica 
trântă îi aduce față în față pe Aías Telamόnios și dibaciul 
Odusseús. În vs.711-712, ei: „se înșfacă brățiș laolaltă. 
/ Tare, de parcă sunt grinzile caselor mari, căpriorii”. 
Se trântesc în două rânduri, iar în al treilea îi întrerupe 
Achilleús, declarându-i pe amândoi câștigători (vs.735-
736).
         La proba pentru răsplata „bărbatului cel mai ușor 
de picioare”, cum sună vs. 749, se aliniază Aías din 
Oilêos, iscusitul Odusseús, cu rugă către Athéne Pallás, 
Antílohos al lui Néstor. Învingător este Odusseús, urmat 
de Aías și Antílohos, întărind în versul 788 o sentință a 

vremurilor eroice, de venerație pentru gérontes, cei mai bătrâni: „Zeii mai mult cinstesc 
pe oamenii mai în vârstă” și de încredere în sprijinul binevoitor al superiorilor celești.
         Confruntarea armelor tăioase de aramă, cu scut rotat și lance, se petrece între Aías 
cel mare Telamonianul / mégas Telamόnios și Tudeídes Diomédes voinicul / krateros 
Diomédes. Din aceeași curtoazie elitistă, de conservare a valorilor în această funestă 
împrejurare, după rănirea lui Diomédes, lupta este oprită.
         La aruncarea discului, bun și pentru brazda ogorului, își pun la încercare măreția 
și puterea: Polupoítes, care va birui, Leontéus, Aías Telamόnios și Epeíos dîos/măritul.
         Penultimul joc îi aduce în scenă pe arcașii: Teûkres și Meriόnes ca să ochească 
porumbelul. Amândoi îl invocă pe arcaș, pe Phόîbos, și îi promit jertfe plăcute lui.
          Ultimul act, care ar fi trebuit să stabilească pe primul dintre luptătorii cu sulița lungă, 
între Atridul Agamémnon din Mukéne și Meriόnes, în momentul în care Achilleús îi 
răsplătește pe cei doi scutindu-i de confruntare, emană aceeași aristocratică atitudine 
de prețuire a valorii în sine a jucătorilor, iată, onorați din nou pentru statutul sportiv 
exemplar. 
          Faptul că cei 14 eroi ai înfruntărilor concurează la mai multe probe consecutiv le 
evidențiază abilitățile dobândite printr-o pregătire fizică asiduă căreia i s-au dedicat în 
totalitate: Odusseús la alergare și pugilat, Diomédes la cursa carelor de luptă și lupta 
cu scut rotat și lance din aramă, Aías Telemoníos la trântă, lupta armelor de aramă și 
aruncarea discului, Antílohos la întrecerea carelor și alergare, Epeíos la pugilat și disc, iar 
Meriόnes în cursa carelor și a arcașilor. În Istoria educației în antichitate, prin conceptul 
de ideal homeric eroic, Henri-Irénée Marrou a remarcat alăturarea mai multor trăsături 
în acel tip de războinic care „trăiește și moare pentru a încarna prin conduita sa un 
anume ideal, o anume calitate a existenței, pe care o simbolizează acest cuvânt, ̓ ρετή“ 
(vol. I, LUMEA  GREACĂ, Prima parte. ORIGINILE EDUCAȚIEI CLASICE: DE LA HOMER 
LA ISOKRATES, Capitolul I,  EDUCAȚIA HOMERICĂ,  p. 37). Autorul se referă la un „ideal 
agonistic al vieții” al unui om desăvârșit / anèr agathόs prin destoinicia în luptă /
érgon și elocvența vorbirii /hretér, doritor al faptei de glorie /aristeía, de strălucire, de 
întâietate, la învingătorul ce scoate din luptă adversarul, cineva pentru care iubirea de 
sine (philautía) e sinonimă cu iubirea față de Absolut, de Valoare, de Perfecțiune (idem, 
pp. 36-38).
            Originile mitice ale ritualului alergării aveau legătură și cu mecanismul astral. 
Proximitatea termenului e susținută de cursa soarelui și a lunii, de itinerariul lor repetitiv 

23



și implacabil. Tema cursei, de aici și a probei de alergări cu piciorul, apoi a carelor de luptă, 
răsfrânge ambivalențe simbolice asupra imaginarului colectiv prin patronajul diurn 
și nocturn al unor scheme ascensionale sau regresive, de amplificare sau diminuare, 
operând asupra destinului omului și a sensului vieții. În consecință, deplasarea în spațiul 
social, acțiunile printre ceilalți se subordonează unei polarități valorice și se confruntă cu 
o selecție evidențiind acceptarea sau respingerea. Complicitatea din ascuns, din spate 
sau la vedere, pe față, a planului „de sus” cu cel „de jos”, a necunoscutului cu evidența, 
a îndepărtatului cu imediatul, a vechiului cu noul, a tradiției valoroase cu noutatea 
îndoielnică, a impersonalului cu individualitatea concretă, cât și a altor cupluri recesive, 
în care oricând unul dintre termenii corelativi se impune asupra celuilalt răsturnând 
echilibrul inițial, exercită asupra cursei omului influența 
complexă a raportului dintre traseul ca întreg în forma 
sa și tensiunea proprie a fiecărei competiții ca natură în 
cadrul său. Întreține cu fermitate aprecierea în orizontul 
contemplării.
         Cuprinsul celor 24 de cânturi ale Iliadei, cu alegoria 
fugii cu dilemele şi paradoxurile ei, alături de alte teme 
inserate și descrise de „mare orb”: întoarcerea acasă/ 
nόstos, războiul, lupta  /pόlemos, competiţia  /agόn, molima /loimos, nenorocirea, 
răul  /kaká, anxietatea generată de o firească relaţionarea cu moartea şi zeii, credinţa 
confirmată perpetuu în întâmplările eroilor, iubirea sub diverse înfăţişări, valorile axiale 
ale unei societăţi caracterizată de onoare /  áriston şi, prin asociere, cinstea, demnitatea, 
prietenia, au constituit backgroundul cultural al mai multor secole ce au succedat 
lui Hόmeros. Şi a fost dublat cu trecerea timpului de ecoul subtilităţilor antrenate în 
disputele filosofice, evocând idei ale lui Thalés, Anaxímandros, Herákleitos, Parmenídes, 
Zénon, Sokratés, dar şi ale lui Perikles, Hérodotos, Thoukudídes și, desigur, compozițiile 
tragicilor Aischúlos, Sofoklés, Eurípides. 
 Confili pentru constituirea unei imago mundi în cadrul căreia Sofocle şi-a 
configurat universul de discurs propriu.
         În Antigona, în imnul de apoteozare a omului, Sofocle pledează pentru avantajul 
carenței: „Dacă n-a învățat să fugă de moarte”. (  vs. ) Din negativitatea expresiei 
privative de o știință a evitării morții, limita absolută a condiției muritoare, și în virtutea 
principiului terțului exclus, urmează că el, omul, și-a dezvoltat obiceiul unei perpetue 
înfruntări cu ea. Ipoteza absenței automatismului, altfel, ar obliga pentru privilegiul 
fără pereche, acel appetitus maximus mortis, trăsătură a războinicului, provenind din 
ținuturile asiatice. Permanentă încercare a limitei ambigue, imposibilitatea de a păcăli 
moartea stimulează grecul în prezentul continuu al nevoii de autorealizare. În această 
strategie a supraviețuirii, fuga se revelă drept șansă pentru destin și păstrează intactă 
motivația perfecționării prin apropierea de ideal, dintr-o inepuizabilă dorință estetică.  
          Astfel, în ultimul sfert din secolul al IV-lea a.Ch., Sofocle, în piesa Oedipus Tyrannus, 
prin analogiile componistice şi tematice cu Iliada surprinde sau poate nu. Să remarcăm 
fuga lui Oedip.                 
         Îl imaginăm pe Oedip reflectând precum Achilles ori Odysseus în compoziţia 
homeridă din Iliada: Dacă mă întorc, voi comite fapta profeţiei. Mă refugiez, mă 
îndepărtez temporar, dar, oare, destinul mă ajunge din urmă? În backgroundul acestei 
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presupuse reflecţii stau glosele lor. De ce fuge Oedip de cine A fi fugar înseamnă a fi 
victimă.
        Așadar, Oedip fuge în lume să-și piardă urma, să scape din capcana blestemului 
implacabil inacceptabil. Se aruncă în cercul necunoscutului. În mod paradoxal, 
manevra de depărtare îl va trage mai aproape în cursa pentru înfăptuirea lui. De ce 
această tentație pentru necunoscut mai puternică decât supunerea în limita destinului 
când aruncarea în necunoscut îl va poziționa excentric în raport cu tradiţia, cu axul 
de previzibilitate şi siguranţă? De unde acest elan ademenitor de depășire a ceea ce 
tradiția credinței etichetase ca imposibibil? 
        Apoi, în forma unui rafinament deductiv, strategiei în dezvoltare a refugiului îi 
succede o implicaţie metafizică privind conduita sa viitoare, de implacabilă înstrăinare 
psihică de trecutul său aşa cum îl ştia, îl cunoscuse. Iar prin acest „from then thinking of 
it only by its position under the stars” ( gîndindu-mă de acum la el numai ca loc, aşezare 
sub stele ), hotărârea de a  părăsi ţinutul periculos şi nesigur consonează în sfera voinţei 
sale cu exilul, de fapt. Simultan, oglinda conştientului său generează dedublarea dintre 
un plan al obiectivităţii şi unul al subiectivităţii. Demersul de a se gândi la pământul 
ştiut al obârşiei sale, „only by its position under the stars”, exclusiv ca aşezare sub 
stele, deşi îl va menţine în neuitarea  atribuită  de  ordinea naturală, din voia celor 
care patronează înaltul intangibil, ca raportare exterioară impersonală va suprima în el 
orice implicare opusă, subiectivă. Oedip se pune într-o stare de autocontrol al voinţei 
sale şi împotriva voinţei divine. E slăbiciune sau putere? În pregătirea răspunsului, 
să remarcăm imaginea cosmică indusă de puținele cuvinte din care se descrie scena 
deciziei de cumpănă.
         Ascensiunea spre trecut devine o examinare socratică ambivalentă, cu o dimensiune 
conectată la înaltul ordinii lumești, cu o dimensiune interioară, proces de  obiectivare a 
unei subiectivităţi în complicare. Ea provine dintr-un act deliberat al alegerii denunţate 
acum, în faţa Iocastei. îl deprivează
Temperamentul coleric- puternic, excitabil și neechilibrat înseamnă fără moderație, 
a-ți pierde cumpătul, a fi nestăpânit, necontrolat, a nu cumpăni / judeca înainte de a 
acționa, a fi supus erorii, greșeli din orbirea rațiunii.
        Dar, vai, pradă în mod disproporţionat tumultului de emoţionalitate, fără să ştie 
că frica aceasta l-ar apropia de înfăptuirea profeţiei, turnura lui psihică nu va fi fost 
decât un gând disfuncţional, pe care mai târziu avea să-l descifreze corect, când, prin 
consecinţele sale, îl va fi fost ruinat deja. În acelaşi timp, reflecţia în sine produce o 
tăietură brutală în reţeaua ideatică a concepţiei despre lume în care crescuse și fusese 
educat. Mai întâi de către Euphorbos, păstorul corintian, legitimat prin nume în armonie 
cu natura sa, de omenia căruia a depins recunoaşterea dreptului la viaţă, iar mai apoi 
socializarea lui Oedip de către cuplul regal.
       Succesiunea stărilor afective discordante exprimă, însoţeşte succesiunea schimbărilor 
se situaţie faţă de investigaţia crimei. Deși stă locului, e în palatul regal și Sofocle indică 
regizoral un număr limitat de ieșiri din/intrări în. Dacă îndoielile formulate de eroii 
homerici par să indice o înrudire de vârstă intelectuală cu personajele eschileene și 
sofocleene, pentru că raționează după modelul celui ce se inițiază progresiv într-o 
putere lăuntrică și directă, retrocedată/revenită spre a le aparține, ce vârstă va întruchipa 
refelexivitatea în universalitatea ei Spectator al propriei tragedii, aflat în punctul 
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crucial al existenței sale, din care privește continuitatea 
trecutului, prezentului și viitorului său, Oedip e cel ce își 
examinează piciorul și tot ce provine din exersarea celui 
ce aleargă între limitele vieții pentru a-și da înțelegere 
ca măsură eleată.
      De altfel, anxietatea lui Oedip fusese surprinsă de 
Iocasta însăşi, în aliniatul 727, când îl întrebase în mod 
direct: „What anxiety has startled you, that you say 
this?” ( Ce teamă te-a speriat, de spui aceasta? ), după 
ce el tocmai suprimase furia copleşitoare pricinuită de 
Creon prin alegaţia de ucidere a lui Laios, mărturisind 
prin aliniatul 726: „ What restlessness of soul, lady, what 
tumult has come upon me since I heard you speak!”

      Ce îl încordează pe Oedip, îl face anxios?
Iocasta, la 708-709 îi împărtăşeşte concluzia credinţei proprii despre nulitatea profeţiei 
la naştere,  orbirea clarviziunii, ce schimbă pentru un răgaz, starea de îngrijorare psihică 
a lui Oedip: „Listen to me, and take comfort in learning that nothing of mortal birth 
shares in the science of the seer.” deşi Oedip, aflând că omorul lui Laius urmase unei 
tâlhării, în Phocis, la intersecţia a trei drumuri, Oedip îşi descrie el este doar o parte, 
partea de care se poare îndepărta mintal.
              Contextul complex reprezentat de secolul al V-lea a.Ch. lansează preocuparea 
pentru aspectele psyhe-i drept curentă şi concomitent majoră. 
          După aflarea mesajului din adyton-ul delfic, referirea explicită la fuga de destinul 
anunţat oracular lui Oedip vine ca repoziţionare a sa faţă de ceea ce însuşi estima a fi 
locul de provenienţă, patria, casa, familia, părinţii? Pentru că, Theba natală spre care 
el îşi îndrumă paşii, pe neştiute, pe drumul de întoarcere de la sanctuarul apolinic, în 
topografia zonei, se situează la capătul opus al liniei imaginare ce o uneşte, la momentul 
virajului, de cetatea Corinth, considerată de “baştină”. Să observăm că în geometria 
reală cele trei puncte, între care nefericitul se perindă, descriu un loc geometric închis, 
un triunghi. Vârful ar fi reprezentat de Delphi, de la poalele Parnas-ului, în Focida, cu 
sanctuarul apolinic de transmitere a profeţiilor, iar extremitatea bazei mărginită la 
stânga de Corintul Pelopones-ului, oraşul Afroditei, respectiv la dreapta de Theba din 
Beoţia. 
         La trei zile de la naşterea lui Oedip, drumul său destinal porneşte periculos spre 
moarte, din Theba. Crono-istoric, cartografia ei a colectat o ereditate spirituală cu 
puterea mitico–legendară a geografiei sacre, leagănul neamului atrid şi al labdacizilor. 
Topos multistratificat, continuu a transmis ambivalenţele simbolice ale tensiunilor 
determinate între ceea ce este străin şi autohton, animal şi uman, a confruntării dintre 
natură şi cultură, catalizate de amestecul polimorf al olimpienilor în cronologia vieţii 
muritorilor. Richard Buxton, în Lumea completă a mitologiei greceşti ( Editura Aquila, 
2006, pp. 61- 62. ), relatează succesiunea evenimentelor din ţesătura mito–legendară 
în care se înoadă aspecte, relaţii, planuri diferite şi contradictorii. Trimis de tatăl său, 
regele Tyr-ului, fenicianul Agenor, fiul lui Poseidon şi al Lybiei, în căutarea Europei, 
fiica şi sora răpită de Zeus, ajuns pe pământ elen, Kadmos primeşte instrucţiuni delfice 
precise pentru întemeierea cetăţii: să urmărească juninca albă şi, purificată cu apa lui 
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Ares, pentru care ucide cu piatra gardianul ei, şarpele cu solzi de aramă, fiul lui Ares, 
să o jertfească în foc zeilor binevoitori, apoi, la sfatul Athenei Parthenos, să-i semene 
dinţii ( în unele variante se menţionează solzii ), ca din pământ să ţâşnească războinicii 
înarmaţi şi lovindu-i cu piatra să-i provoace la autonimicire. Odată îndeplinite actele 
fondatoare ale cetăţii, zeii  îngăduie căsătoria lui Kadmos cu Harmonia, fiica lui Ares 
şi a Afroditei, soaţa de  drept a lui Hefaistos, astfel stirpea muritorilor amestecându-
se cu olimpienii pentru o nouă generaţie. Procesul se perpetuează şi la nivelul 
descendenţilor direcţi ( genealogia lui Kadmos, idem. pp. 162-163. ). Agaue, una dintre 
fiicele lui Cadmos, devine soţia lui Echion, unul dintre cei cinci spartoi sau „semănaţi” 
supravieţuitori iar progenitura lor, Pentheus, răzvrătitul, potrivnicul zeilor. Altă fiică, 
Semele, va fi mama odraslei atotputernicului Zeus, al lui Dionysos. Prin împrejurările 
naşterii sale misterioase, a intervenţiei Olimpianului, Theba îi va consacra serbările 
ritualice ale naşterii şi regenerării „copilului etern”. 
           Pe linie filială masculină, a lui Polydoros, Kadmos e bunicul lui Labdacos, din 
care urmează strănepotul său Laios şi, din acesta, stră-strănepotul Oedip. Ceea ce se 
constituie în legătură nevăzută extraindividuală, cu aparenţa de forţă neomenească, 
de fapt, doar o putere omenească supraindividuală, este continuitatea moştenirii 
binare, îmbrăcată în haina recesivă a sentinţei oraculare sacre, cu paradoxe pentru 
fiecare nivel al genealogiei lui Kadmos. 
          Culpabilitatea lui Laios 
           La vremea lui Sofocle, acestor straturi spirituale ale fundalului fabulos, descriptiv 
al mitului fondator al cetăţii şi al păstrării puterii străvechi, preluate illo tempore, a 
legitimării ei dinastice, a jocului vieţii cu moartea, straturi tulburate deja de negativitatea 
violenţei, a brutalităţii, a omorului, se adaugă obiectiv şi întăreşte semantismul lor, prin 
alianţa istorică a tebanilor cu perşii, în invazia lui Xerxes din anul 480 a.Ch., şi, ulterior, 
în războiul peloponesiac, prin rivalitatea Thebei cu Atena. Paul Mazon, în nota 41 de la 
p. 208 la Oedip Rege, Sophocle, Coll. des Univ. de France, vol. II, p. 67, cf. Y. Brès, nota 41, 
p. 208, plasează reprezentarea piesei Oedip în anul 420. 
          Aşadar, Theba e locul naşterii dar şi al morţii simbolice, cu privarea drepturilor 
naturale. Va hălădui ca trecut mort, adormit în uitarea inconştientului său. Un Oedip 
legat şi priponit de picioare este eliberat simbolic de lanţul ereditar ambivalent, promite 
ambiguu totul în ordinea evoluţiei, deci, deopotrivă şi dezlegare. Ţintuirea cu dezlegare 
operează ca dar tainic ori perversă capcană? Îţi joci rolul sau eşti jucat, eşti agent ori 
pacient al tragicului? Bunăoară, la Atena, niciodată tații nu au dispus de libertatatea 
de a hotărî drumul pe care fiii ar fi trebuit să-l urmeze. Giuseppe Cambiano în studiul 
Pentru a deveni om, la pagina 95 din volumul coordonat de Jean-Pierre Vernant, apărut 
în limba română în traducera Doinei Jela, sub denumirea Omul grec ( Editura Polirom, 
Iași, 2001 ) menționează ceremonia Amfidromiilor desfășurată între a cincea și a zecea 
zi de la nașterea unui băiat. Ca semn de acceptare născutul era purtat în brațe în jurul 
vetrei, iar în ziua a zecea aveau loc un sacrificiu și un banchet, iar copilului i se dădea 
un nume. 
           Dar scapă de la pieirea hotărâtă de Laios şi Iocasta, din întâmplare, din mila 
a doi păstori: tebanul care nu s-a îndurat să-l abandoneze fiarelor de pe Kithairon şi 
corinteanul Euphόrbos care l-a preluat, l-a crescut şi l-a dat spre adopţie regală lui 
Polybos, cel lipsit de urmaşi biologici. Apoi, călătoria trece prin hedonistul Corinth al 
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copilăriei şi al adolescenţei, la majorat urcă grav la omphalos-ul din Delfi sau centrul 
Pământului şi, la revenire, coboară anxios, abătându-se la Theba. Circuitul destinal 
se încheie în punctul de pornire, la Theba. În „triunghiul” iniţiatic în arta de a trăi şi 
a muri, el aduce împreună un ascensus la originile credinţei mitico-magice, asociat 
prin săvârşirile involuntare de paricid şi incest de pe parcurs, cu un descensus ad 
inferos, maculându-i dispoziţia sufletului pentru însuşirile axiale ale virtuţii precum 
umilinţa, cumpătarea, onoarea, demnitatea, corectitudinea, iubirea, viaţa. Întrucât, în 
secolul al V-lea a.Ch., mentalitatea greacă asimilase deja orfismul ca ritual deschis al 
patrimoniului comun, sunt lesne şi cu îndreptăţire de acceptat în privinţa segmentelor 
de dreaptă unind punctele geografiei sale spirituale, Theba - Corinth - Delphi - Theba,  
aluziile la orientarea şi direcţia drumurilor: “la stânga”, “în sus”, “în jos”, “la dreapta”, drept 
detalii sofocleene tacite de relevanţă orfică. În aceeaşi măsură însă, din perspectiva 
maturităţii la care a ajuns democraţia la vremea conceperii, finalizării şi reprezentării 
piesei sofocleene, probabil între 430-420 a.Ch., ele apar ca emblematice pentru 
dispunerea abstractă, geometric echidistantă a cetăţeanului faţă de comunitate şi 
centrul ei “tare” sau ”dur”, adică valorile. 
          Proiecţia de sus a unui triunghi este o dreaptă. Devenită linia vieţii care asimilează 
vârful triunghiului în prelungirea punctelor ce uneşte extremităţile lui. Şi, în acest fel, 
reprezentarea succesivă a destinului oedipian, în triunghi, cerc, linie, simbolizează 
întregul existenţial, în procesul progresiv al compunerii şi devorării tuturor momentele 
sale. Asemenea paradoxului eleat al săgeţii care deşi pare că zboară, de fapt stă pe 
loc, în povestea lui Oedip, mişcarea între puncte topografic diferite încremeneşte, 
suspendată în identitatea neschimbată la propriu a naturii sale supradeterminativ 
devoratoare. Ne referim la conexiunile în sus, pe filiaţia moştenirii damnate, din care 
derivă subconştientul încărcat de vină, instinctele excesive şi temperamentul impetuos, 
predispunând la hybris / ᾽ύ᾽ρις tragic.
           Aşadar, Oedip se deplasează înainte şi înapoi, se întoarce de unde a pornit, ceea 
ce în viziune eleată ar corespunde unei pseudomişcări. Or, dacă Oedip nu se mişcă, 
iar sfârşitul nu e altul decât începutul, deşi el încearcă să devieze călătoria destinală, 
totuşi, îndepărtarea de destinul atroce rămâne aparentă. Ni se pare că tăcerea autorului 
planează asupra fugii lui Oedip precum puterea zeilor asupra muritorilor: nu se vede, 
dar e prezentă în implicitul ei.
          Odată ce s-a conectat la sursa ritualică de înţelepciune apolinică, iar legenda/mitul 
menţionează explicit că din neliniştitorul fior al îngrijorării trezit de zvonul privind o 
identitate de odraslă nelegitimă, de „copil din flori”, şi, de ce nu, din firescul general 
uman al dispoziţiei de contracarare a acestei emoţii negative puternice de suspiciune 
că ar putea să nu fie cine se credea a fi, motivat de speranţa unei clarificări de confirmare 
a contrariului, întreg sistemul său psiho-mental şi moral se va fi pus în stăpânirea unui 
trebuie impersonal a cărui prezenţă în fiinţa sa îl va dirija spontan, chiar împotriva 
voinţei, să părăsească scena blestemului oracular, locul de el ştiut ca familiar, patria lui 
Polybos şi a Meropei, polis-ul Corinth.
           Acum, în momentul derutei juvenile, Oedip se pune în situaţie paradoxală, dă 
naştere unui context paradoxal. Pe de o parte, începând cu hotărârea de a se supune 
puterii simbolice a verbului destinal, de a consulta oracolul privitor la viitor, Oedip îşi 
delegă voinţa, se pune în situaţia de patent pacient al tragicului, de victimă gestionată 
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de arhetipului spiritual răspunzător pentru viaţă şi 
moarte al grecului. Din perspectiva credinţei colective, 
el a căzut în capcană întrucât, în mod categoric, epilogul 
oricărei tentative individuale de contrare a destinului 
definea un eşec apriori inconturnabil. Deci, şi în ceea 
ce îl priveşte, ce va fi fost rostit de către şarpele-dragon 
delfic, urmează a se înfăptui într-un timp şi spaţiu al 
întâmplării. Apoi, după comunicarea mesajului, îi este 
limpede că e prins în laţ, fără speranţă de scăpare. Să 
ne amintim că prima dată îl victimizaseră părinţii când 
au decis sacrificarea lui, ca va fi obligat să comită actele 
istoriei sale prevăzute de sanctuar, fără speranţă de 
scăpare. Desigur, fără cea mai mică urmă de intenţie de a le produce, cu atât mai mult 
cu cât pe baza educaţiei primite la Corinth, la care se face aluzie în legendă, mit şi 
tregedie, crima şi incestul erau inacceptabile juridic şi moral chiar şi în acele timpuri 
eroice.
            Ne imaginăm cum se cutremură fiinţa adolescentului în faţa unui asemenea viitor! 
Groaza panicardă la aflarea mesajului asociată cu teroarea că nu are cum să nu ducă 
la împlinire ce trebuie împlinit. Îi înţelegem descumpănirea în lipsa unui mecanism de 
control al atâtor afecte puternice şi contrare, dar cu semnificaţie simbolică imperativă. 
Să creadă în rostirea sibilinică a cărei autoritate tradițională supra și extraindividuală îl 
condamnase apriori la săvârșirea celei mai odioase fapte în clan, crima de sânge sau, 
preluând modul socratic de dubitare, familiar lui Sofocle din prietenia cu filosoful și 
concetățeanul său, fie opunându-se răului absolut, un cunoscut imposibil de acceptat 
moralmente, fie să se arunce în necunoscutul ambiguu? Cu toate că demersul de la 
Delphi a consonat şi cu pietatea religioasă sau respectul oricărui grec antic pentru 
tradiţia mitică, pentru o clipă, decisivă însă pentru împlinirea destinului său, el respinge 
comportamentul fatalist stereotip exact când schimbă direcţia drumului de întoarcere 
de la sanctuar şi virează în sens opus. Pe de altă parte, prin îndepărtarea de contextul 
ştiut de el ca susceptibil de crimă şi incest, sub impulsul dominant al instinctului 
subiectiv de conservare şi condus de mecanismul ei manifest, frica pentru viitor, fără 
să-şi dea seama, el  devine agentul complice al tragicului.
           Aşadar, în corpul său existenţial, el favorizează îngemănarea simbolică a ambivalenţei 
paradoxale de victimă, inocentă prin profeţia externă a condamnării dar şi de pacient 
făptuitor de vină tragică. Fuga lui e liantul între punctele planului existențial, locurile 
prin care își perindă existența și câmpul suferințelor. Câtă fugă, atâta durere. Fiecare 
fugă, o nouă suferință adăugată celor anterioare pentru ca în final, viața ca frescă a 
rutelor și a chinurilor să compună țesătura tragediei sale.
         Sofocle a transformat goana lui Oedip în temă a paradoxului cultural multistratificat. 
Se articulează aspectele profilului impetuos cu care devastatorul Achilles pustiește 
spațiul, îl devorează plecând din urmă și mai târziu ca să ajungă înainte și mai devreme, 
în întrecerea legendară cu broasca țestoasă. Din punct de vedere formal, orice traseu 
al alergării e reductibil la o linie, indiferent de formă și e condiționat de continuitate a 
punctelor succesive constituante. De aceea  parcurgrea spațiului inseriează punctele 
din perspectiva efectului final al alergării, instituie în act cursivitatea prelungind limita 
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anterioară în limita posterioară, cele două extreme ale 
intervalului discontinuu și capetele ei relativ distincte, 
pornire-oprire, se catenează și iși aparțin. A pleca 
dintr-un punct fix și a sosi în punctul fix opus din 
plan echivalează cu a-l străbate ca întreg contopind 
punctele lui imobile și discontinui în fluxul lor continuu. 
Alergând, Achilles cel iute de picior ca șoimul generează 
succesiunea cursivă a locuurilor spațilui parcurs după 
modelul simbolic al potenței zeului  în fluiditatea 
cursei anulându-se discontinuitatea fermă a punctelor 
c onținute în interval. Pentru un observator extern, 

mobilitatea lui dinspre strt înspre finiș pare condiția de realizare a alergării pas de pas. 
Ori Achilles este același, deși s-a schimbat poziția relativă față de punctele planului aici 
s-a înlocuit cu departe, întâi cu ultimul, el nu a suferit o schimbare.
         Ecoul aporiilor zenoniene nu poate fi omis în înțelegerea escapadei lui Oedip. În 
opoziție cu ancadramentul legendei, în paradoxul eleat al înfruntării dintre Achilles 
și broasca țestoasă, în ipoteza spațiului finit, divizibil la infinit, de străbătut într-un 
interval de timp definit după trăsăturile spațiului, celui mai rapid alergător îi este 
logic imposibil să întreacă înceata broască. Ambiguitatea cursei în care limitele nu 
își modifică pentru gândire, nici în absolutul și nici în relativitatea lor, pentru a nu 
contrazice premisele, cel puțin, confirmă identitatea alergătorului, natura subzistentă. 
În simbolismul ei cel mai abstract, cultural, cursa lui Achilles este o probă de relevanță 
ale cărei împrejurări și dezavantaje situaționale nu iinfluențează major și nu alterează 
meritul și statutul alergătorului. Elanul devastator al heracliteismului, în principiul 
panta rei conținând riscul major al disoluției identității, este ponderat /temperat de 
absolutul noncontradictoriu al eleatismului. Dacă dialectica abstractă a dinamismului 
universal admite continuitatea între punctul fix de pornire și punctul fix de sosire, 
relativizează funcțiile lor din unghiul ipotetic al deplasării concepută ca binom al 
apropierii-îndepărtării, eleatismul, din contră, nu poate accepta consecința absurdă 
că în mod simultan ai putea fi în douăpuncte diferite ale aceluiași întreg spațial, e.g. 
înaitea obstacolului dacă ești în urma lui.  Consecvența logică împinge cugetarea la 
conservarea absolută a pozițiilor, urmare nu poți devansa în câștigător pe acela în urma 
căruia ai fost, că nu orice îndepărtare e o înaintare sau că orice decalaj e recuperabl, că 
mișcarea e schimbare de stare. Din dezbaterea logică ce refuzase victoria lui Achilles 
drept consecință a imobilismului generic al ființei, în absolutul întregului sferic și în 
relativitatea părților sale, Sophocles transferă personajului Oedip câteva caracteristici 
marcante pentru spectacolul ființei lui: natura sa e independentă de circumstanțele 
viețuirii, transformate în scenografii de relevanță; ironia virajului său care accelerează 
actualizarea profeției deși fusese menit să o deturneze; accidentul momentului 
surprinde esența întregului curriculum vitae; paradigma alergătorului exersează lupta 
cu limitele individuale, tentația depășirii; descoperirea identității;
         Să revenim la Oedip. Acceptarea unei paradigme a alergătorului ne obligă să 
preluăm judecățile de valoare afirmate/însoțitoare confirmarea unei calități a naturii 
alergătorului, în cazul tebanului, agresivitatea criminală, fluiditatea în care se așează 
secvențele de viață, evitarea obstacolului cognitiv decurge din antinomiile alergării/
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gândirii
       Fuga developează precum oglinda. Pare să fie progresia liniară a momentelor vieții. 
De fapt, prin exterioritatea ei circumstanțială indică o aparență optică, o perspectivă 
deformată fără putere de influență asura naturii omului și a criminalității ereditare. 
Ea pare să poată evita crima prin îndepărtarea geografică. În mod real, însă, fuga e 
umbra crimei iar din optica ei, Oedip e picior de criminal. Pentru că în cursa vieții, 
mobilitatea sa a fost o deplasare independentă de vreo schimbare a moștenitului 
criminal. Reacția de apărare a trupului într-un moment declarat de control asupra 
succesiunii momentelor indezirabile, deși nu evită implaxcabilul, instituie începutul 
unei ontologii ca istorie eroică asupra unei vieți personale. Mobilitatea reală 
cu schimbare de stare autoreferențială, înțelegerea istoricității, a sensului  și a 
procesualității, revelația mișcării și a discontinuităților, se produce la theba, când stă 
în jurul centrului fix, propria individualitate.

Prof. Dr. Gogea Gyöngyike-Lucia
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 Totul pornește de la educație. Am dat dintr-o extremă în alta. Avem nevoie 
de echilibru între trup și suflet. Omul fără o familie nu are pentru ce lupta. Suntem 
dezinformați. Acum omul e individualist. Sunt câteva enunțuri pe care oameni diferiți 
mi le-au oferit la întrebarea Ce îi lipsește poporului nostru? și de la care voi porni o 
comparație între secolul actual și cel anterior, cu o ușoară subiectivitate regăsită pe 
parcursul întregului text.
 Funcționarea bună a unei societăți depinde de fiecare individ în parte, de 
respectul pe care fiecare îl are față de celălalt, de scopurile fiecărui om și de cât este 
dispus acesta să lupte pentru îndeplinirea lor, de cât de mult investește fiecare pentru 
împlinirea unei dorințe de grup și chiar de cât de susținută este ideea de colectivitate. 
Egoismul, scopurile meschine, invidia sunt doar câteva dintre motivele centrale care 
duc la proasta funcționare a unei societăți. Și sunt de părere că toate aceste trăsături 
de caracter pot fi îndreptate sau evitate doar prin educarea individului. La începutul 
secolului al XX-lea, omul de rând nu știa ce înseamnă să fii egoist, nu știa ce înseamnă 
să îți dorești ție binele fără să ții cont de celălalt. Nu, în acele timpuri oamenii încercau 
să facă să fie bine pentru fiecare, nu lăsau pe nimeni la greu, se ajutau și se înțelegeau, 
și ca exemplu al acestor fapte vă pot da situațiile în care oamenii îsi făceau normele de 
lucrat pământul împreună, unde nu se lăsau să moară de foame, unde erau uniți. 
 Înaintând puțin în timp, cam până pe la începutul Primului Război Mondial, 
consider că termenul care caracterizează cel mai bine starea sufletească a oamenilor 
care au trăit în acea perioadă este suferința. Atât cea fizică, cât și cea psihică. Secolul XX 
nu a fost un secol ușor, ne-am confruntat cu două Războaie Mondiale între care nu a fost 
o perioadă prea mare de timp. Pe când oamenii au îneput să uite traumele provocate 
de primul război, pe când bunicii abia au reușit să le povestească nepoților despre 
acest subiect, un nou război stătea să înceapă. Pierderea celor dragi, amenințările, 
destrămarea oamenilor, preoții omorâți pe nedrept de către hortiști, pierderea singurei 
speranțe, disperarea, abandonarea căminelor(refugieriile), legăturile dintre oameni 
aproape inexistente, toate acestea și multe altele ne-au transformat poporul, în acele 
vremuri, în unul fără perspectivă. Dar, în momentul în care toate acestea au fost înțelese 
și acceptate, ridicarea țării a venit în mod natural: Marea Unire.
 Un lucru care ne împiedică propria dezvoltare este că ne confundăm plăcerile cu 
lucruri care ne pot ajuta. Ne complicăm uitând de idea că lucrurile simple nu dezamăgesc 
niciodată. Pentru ca un om să fie cu adevărat fericit, are nevoie de o familie, de un 
spriin, de o alinare și, de multe ori, doar de un zâmbet sincer. Precum puncta și scriitorul 
român Ioan Slavici în cunoscutul său roman „Mara” , pentru familie merită să te sacrifici, 
să lupți și să nu renunți. Mi-a spus un bătrân odată că de când românul e pe pământ și-a 
dorit să lase moștenire, să dăinuie ceva după moartea sa, să facă viața urmașilor săi mai 
ușoară. Cred că din acest punct de vedere poporul nostru este special și că nu ar trebui 
să luăm exmplul altor țări astfel încât să umbrim această mare calitate a noastră care, 
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totuși, este doar un frumos gest de omenie. Dacă pe 
acest plan o luăm pe Anglia drept exemplu, vom ajunge 
la concluzia că englezii nu știu ce e aceea proprietate. 
Mulți englezi locuiesc toată viața într-o casă închiriată, 
existând riscul ca luna viitoare să nu o poată plăti și să 
rămână fără casa. E cumplit să îți pui capul pe pernă și să 
știi că poate mâine te trezești în stradă, tocmai de aceea 
românul a preferat ca toată viața sa să se trudească 
pentru a-și putea construi o casă, o locuință care poate 
asigura confortul mai multor generații. Instinctul de 
turmă este o sabie cu două tăișuri, ar trebui să avem 
grijă pe cine alegem să urmăm.
 Un regim important din istoria României care are consecințe și în momentul de 
față este comunismul. În comunism, unii au văzut un progres, alții un regres, ceea ce 
mi se pare extraordinar de curios. În acel timp, multă lume se plângea de libertatea 
îngrădită, dar vă întreb, preferați o libertate îngrădită cum era în acele timpuri sau o 
libertate vândută cum avem acum? Referitor la comunism, binențeles că pot menționa 
terorile din închisorile acelor vremuri sau alte monstrozități de care sunt conștientă, 
dar prefer să vă atrag atenția asupra a două din aspectele pozitive. Așadar, să nu uităm 
de realizarea unor proiecte precum barajele, blocurile, căminele sau Canalul Dunăre-
Marea Neagră, realizări pe care se bazează chiar și o parte din infrastuctura actuală.  
Sau o altă remarcă importantă este că, pe la sfârșitul perioadei comuniste, țara noastră 
a reușit să nu mai aibă datorii externe, ba chiar avea legături cu asiaticii, cu americanii, 
cu englezii și alte popoare. În anii respectivi, oamenii erau neinformați, e adevărat, iar 
acum, din oamenii neinformați ne-am transformat în oamenii dezinformați. Cu atât 
mai rușinos cu cât avem toate metodele posibile de a afla ce se întâmplă de fapt în 
jurul nostru, dar noi preferăm să așteptăm să ajungă informația la noi. 
 Secolul actual. Idolatrizarea puterii statale. Democrație prost înțeleasă. Sunt 
câteva cuvinte pe care dacă le-am înțelege am schimba multe. Să nu uităm și de iluzia 
libertății sau poporul subjugat în care ne-am transformat. Omul a fost înglodat în 
muncă, însetat de bani , ceea ce l-a transformat într-un cetățean care se mulțumește 
cu puțin. Suntem comozi, neinteresați, narcisiști și sunt aproape sigură că, dacă ar fi 
nevoie să mergem încă o dată pe jos la Alba-Iulia, ne-am gândi de două ori înainte de 
a o face. Nu spun că nu există oamenii devotați care și-ar da și viața petru țară, nu spun 
că nu există un punct de plecare spre a deveni țara ce trebuia să fim de fapt, spun doar 
că glasul libertății se aude tot mai rar în țara noastră și că de la noi trebuie să plece 
schimbarea. 
 Știu că este păcat să urăști, dar cu toate acestea am urât ceva toată viața mea. 
Am urât mereu când auzeam oameni, care probabil nici nu știau exact ceea ce spun, 
comparând defectele țării noastre cu calitățile altor țări. De câte ori nu am auzit cum 
România este comparată cu Germania, Franța, Anglia sau alte state, România fiind, 
bineînțeles, exemplul negativ. Și ,totuși, în Gemania nu mai există prea mulți nativi. În 
Franța, există cartiere în care poliția poate intra doar cu mașini blindate. Iar americanii 
sunt la fel de subjugați ca și noi, ba chiar mai mult. Li se dă iluzia că au tot de ce au nevoie 
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și duc o viață frumoasă, dar ei sunt îngropați în datorii. Ei 
nici măcar nu au principiul proprietății. Pentru americani, 
totul este o afacere. Oriunde s-au implicat aceștia, a ieșit 
război. Să ne gândim doar la starea Irakului, țară bogată 
în aur, și la motivul pentru care a ajuns astfel. Nu spun că 
toate aceste țări nu au și părți pozitive sau aspecte bune 
de urmat, au... dar prea puține, părerea mea. Consider că 
dacă țara noastră vrea să evolueze nu trebuie să își caute 
modele prin alte țări, ci doar trebuie să își cunoască istoria 
și să țină cont de ea.
 Susțin foarte mult ideea că educația stă la baza a toate. Noi, ca popor, avem la 
bază o educație bună, dar trebuie să știm cum să valorificăm acest lucru. Oricât ar trece 
timpul, moralitatea va rămâne primordială și, de aceea, trebuie să ne luăm rațional 
deciziile și exemplele și la fel să ne alegem și reprezentanții.

      Denisa-Cristina Sabău, IX B 

    

 Fără a ști unde mă aflu și fără amintirile din ultimele săptămâni, m-am trezit într-o 
cameră albă, cu pereți din piele albă, dar nici o ușă prin apropiere . Dintr-o dată remarc 
pași care se auzeau din ce în ce mai aproape. Se deschide o ușă ce nu exista înainte și 
intră un om cu o cască de astronaut pe cap. 
      -Alexa, trebuie să plecăm - îmi  spune el.
      -De unde mă cunoști ? Cine ești ? Unde suntem?
     Nu am apucat să termin și el mă întrerupe.
      -Suntem pe Planeta Perta. Tu ai fost asaltată de soldații pertalini când încercai să furi 
acest dispozitiv ce face ca un pertalin să își schimbe forma în orice și în oricine. Eu am 
găsit dispozitivul numit ,,portalul judecății” în locul unde ai fost atacată.
         -Dar cu acea cască de astronaut ce este?
         -Fără ea, oamenii ca noi își pierd amintirile din ultimele două săptămâni, respirând 
aerul de pe această planetă. Din aceasta cauză, te afli aici! În timpul luptei, ți-ai pierdut 
protecția împotriva aerului, iar ei te-au adus aici, într-o cameră special făcută pentru 
ca tu să poți fi conștientă.
       -Și de ce trebuie să furăm acest dispozitiv?
     -Pertalinii vor să ne distrugă planeta, iar dacă vor avea acest dispozitiv suntem 
terminați! Noi am fost aleși special de cineva și antrenați de când eram mici pentru 
acest plan, chiar dacă noi nu ne-am dat seama că suntem puși la diferite încercări.
        În acel moment mi-am amintit că atunci când am fost atacată am luat și o hartă cu 
toată planeta. Trebuia doar să ajungem la naveta noastră fără a fi prinși. Astronautul, așa 
l-am numit pentru că nu îi știam numele, mi-a dat casca mea și am fugit prin canalele 
Planetei Perta. Acești pertalini erau foarte ciudați. Ei mâncau gunoi, iar în canalele lor nu 
erau deșeuri toxice cum sunt la noi, erau flori bine mirositoare, deci nu era dezgustător 
să mergem prin canale. 
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      Ajungând într-un suflet la navă, pentru că voiam să se termine această misiune, 
astronautul mi-a spus că în interiorul planetei se află o bombă ce se poate porni din 
navă și care are puterea de a distruge toată planeta cu tot cu pertalini. După ce butonul 
era apăsat ne mai rămâneau treizeci de secunde să părăsim planeta.
        Bomba a fost activata, iar noi am decolat la timp. Toți pertalinii au murit, la fel și 
dorința lor de a ne distruge planeta. Portalul judecății a ajuns la șeful nostru, cel care 
ne-a pus să-l furăm. Acesta l-a distrus pentru a nu cădea în mâini greșite. Cât despre 
mine și astronaut, ne-am văzut de viețile noastre până la următoarea aventură.

Irina Popa, VIII D

 Termenul mass-media, uneori formulat ca media, este o expresie din engleză, 
aflată la plural, care a fost preluată și în română, având traducerea și semnificația „medii 
(de comunicare) de masă”. 
 Mijloacele de comunicare în masă pot fi clasificate după următoarele criterii:
• modul de vehiculare a informației, de exemplu, mijloace scrise (ziarele, revistele), 
mijloace audio-vizuale (radioul, televiziunea) ș.a;
• gradul de noutate și de complexitate, de exemplu, mijloace tradiționale (ziarele, 
radioul), mijloace moderne (televiziunea, internetul, complexe multimedia);
• periodicitatea aparitiei, de exemplu, numere zilnice, săptămânale, lunare.
 Mediile au un important rol în societate, concretizat prin următoarele funcții:
• transmiterea informației;
• formarea, influențarea și manipularea opiniei publice;
• educație;
• divertisment.
 Cele mai importante evenimente interne sau externe, despre care marea 
majoritate dintre noi are opinii puternic înrădăcinate, ne-au fost aduse la cunoștință 
prin intermediul mass-media. De aici și ușurința cu care mass-media poate influența 
judecățile de valoare și, prin urmare, alegerile pe care oamenii le fac sau deciziile pe 
care le pot lua sub influența lor.
 În funcție de evenimentele prezentate în buletinele de știri, în presa scrisă, la 
radio sau alte asemenea, oamenii își organizează viața. Oamenii depind de mass-media 
pentru a fi informați. Cei care știu cum să profite de acest lucru câștigă o mare parte din 
audiența publică. 
 În primul rând, toate aceste forme moderne, modele ale comunicării în masă, 
acționează asupra minții omului în general, televiziunea fiind probabil cea mai utilizată 
formă a comunicării în masă, căci “audiența” se rotunjește la un număr extrem de ridicat.
 Teoreticienii sunt de accord că presa și celelalte ramificații ale mass-media au 
efecte asupra indivizilor, grupurilor, instituțiilor și maselor, modelând personalitatea 
umană sub aspect cognitiv, afectiv și comportamental.

Antonio Mesaroș, IX B
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 GRAFFÍTO, graffiti, s. m.(Arheol.) Inscripție sau desen executat prin zgâriere pe 
monumentele antice; (Sens curent) Inscripții pe pereți; provine din cuvântul italian 
graffito. 
 Din perioada preistorică , oamenii desenau pe pereţii peşterilor diferite întâmplări, 
lupte cu alte triburi, zeităţi și altele. De asemena, în timpul Imperiului Roman, în semn 
de suport, tinerii  îşi inscripţionau gladiatorii sau luptătorii preferaţi pe pereţi, folosind 
de obicei pietre. În zilele noastre, Graffti-ul are o reputaţie total diferită.
 Peste câteva zeci de secole, Graffiti-ul renaşte în anii 1968-1969. Unul dintre 
“părinţii” Graffiti-ului este un postaş. El se plictisea zi de zi, astfel, de fiecare dată când 
mergea la livrat colete, se semna simplist, cu un marker, sub numele de “TAKI 183”.
 De-a lungul anilor, mai mulți tineri au decis să îşi expună numele în diferite 
stiluri. Între timp, a intrat și în cultura Hip-Hop-ului. Tinerii artişti se strângeau într-un 
loc numit ”The Bench”, unde îşi   împărţeau schiţe, desene şi alte materiale. Acest loc 
era situat în staţia de metrou de pe bulevardul 149th Street in New York. În continuare, 
vă voi prezenta câteva legende ce au schimbat graffiti-ul complet.
 1. Stayhigh 149 (Alias: ”Regele Ghetto-ului”) 
 A fost printre primii regi ai NYC-ului care a început să deseneze cu stil. Semăntura 
sa unică reprezenta un caracter din serialul britanic “The Saint“. Acesta s-a mutat în 
Bronx la vârsta de 6 ani.
 2. Phase2
 A fost primul care a început Pieceing-ul. A împărtăşit stilul său tuturor artiştilor 
de la The Bench. Astfel, a început istoria desenatului metrourilor, pentru a fi văzute de 
sute de mii de oameni de-a lungul oraşului.
 3. Seen
 Născut in 1961, a schimbat complet desenatul metrourilor. Evoluând la desenatul 
vagoanelor complet și aplicând un stil unic, a devenit extrem de cunoscut în rândul 
artiștilor, atât în America, cât şi pe alte continente. A organizat sute de expoziţii de artă 
în toată lumea, încurajând tinerii să îşi urmeze pasiunile.
 4. Cope 2
 Și-a început cariera de artist în 1985 şi şi-a câştigat respectul în toată lumea. El 
a devenit celebru prin colaborări cu alţi artişti și cu diferite companii (precum Adidas, 
Time Magazine şi multe altele).  A fost de mai multe ori arestat, dar nu a petrecut timp 
în puşcărie din cauza Graffitiului. Se zice că artistul este un turnător sau un informator 
de-al poliției, astfel încât este urât de mulți artişti.
Se evidențiază şi artistul BANKSY, care şi-a câştigat faima prin diferitele Piece-uri din 
întreaga lume. Fiecare desen de-al său are câte un înţeles ascuns. Piesele sale sunt 
vândute peste tot în lume cu milioane de euro.
 STILURILE DESENELOR. 
 Putem observa că fiecare graffiti are propriul stil anume, dar este inclus într-o 
specie.
 TAGGING: Fiecare artist are propria semnatură. Un tag prezintă cel mai rapid 
mod de a te semna pe un perete. Prin acesta se diferenţiază un artist de un altul.

Graffiti
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 THROW-UP: Este un stil ce provine dintr-un tag. 
Se poate numi si un “Tag evoluat”. Acesta poate fi un
“Hollow” (se desenează doar conturul) sau un “Burner” 
(se colorează în cât mai multe moduri).
 BLOCK-BUSTER: Literele între ele se îmbină, având 
un număr nelimitat de culori, fiind, de obicei, unic la 
fiecare artist. Sunt făcute pentru a fi mari, simpliste si 
uşor de citit, dar, între timp, trebuie să atragă atenţia. 
Majoritatea sunt pătrăţoase.
 WILDSTYLE: Stilul cel mai cunoscut de toată 
lumea. Acesta atrage atenţia, fiind foarte colorat şi 
greu de citit. De obicei, artiştii îşi manifestă acest stil pe pereţii legali sau în clădirile 
abandonate. 
 Graffiti-ul este dezvoltat şi în Cluj. Încă din anii ’99, artiştii se exprimă fără pauză. 
Tot mai mulţi tineri au început să se îndrăgostească de această formă de artă, după un 
deceniu în care nu mai apăreau artişti noi. Malul râului Someşul, ce traversează oraşul, 
este pictat în culori ce atrag atenţia trecătorilor. Kero pictează oraşul de mult timp, 
multe opere legale fiind făcute de el. Tramvaiele, de asemenea, au prins viaţă în urma 
unor proiecte organizate de Primărie, Kero și prietena sa. Mulți artişti din străinătate 
care ne-au vizitat, precum grupul 1UP, renumit internaţional, și artisți germani, şi-au 
lăsat semnătura în minunatul oraş. 
 Grafferii folosesc diferite unelte pentru a-şi expune numele. Fiecare are tehnica, 
stilul și ideile proprii în folosirea acestora. Următoarele sunt cele mai cunoscute.
CAN-UL (Spray aerosol cu vopsea) este cea mai populară. Presiunea variază. 
MARKER-UL este o unealtă ce nu lasă artiştii niciodată la greu. În această categorie se 
regăsesc  corectoarele, banalele markere permanente și cremele de pantofi umplute 
cu o vopsea facută acasă.
 TRAFALETUL este folosit pentru a vopsi fundale, de obicei, când se dorește să 
ofere contrast mai mare piece-urilor sau pentru a te semna pe o suprafaţă imensă, 
într-un loc foarte greu accesibil. Se foloseşte vopseaua lavabilă sau cea specială facută 
acasă.

Cristian Dodu, IX A
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ACTUL I
Scena I
 (Toți copiii sunt așezați în bănci, mai puțin Pânzaru și Șandor. Profesorul stă la 
catedră și face prezența.)
(Șandor și Pânzaru intră în clasă, întârziați fiind). 
Șandor: Bună ziua! (dominant și arogant)
Pânzaru: Exact! (dominant si arogant)
Profesorul Chilat: Ați întârziat! (cu autoritate, vizibil deranjat de apariția celor doi)  E a 
patra oara săptămâna aceasta.
Șandor:  Am avut antrenament șiiii (cu aroganță, încercând să domine discuția)…..
(Cei doi râd între ei si bat palma.)
Pânzaru: Stați liniștit! (bate palma cu Șandor și se îndreaptă spre o bancă liberă)
Profesorul Chilat: (cu dezamăgire) Așadar, copii, azi vom trece la o lecție nouă…
Mihai: Adică vom încerca (râsete se stârnesc în sală)… să trecem la lecție nouă.
(înfundându-și pumnii, ostentativ în deja cunoscutul hanorac de firmă)
Profesorul Chilat: Așadar, (iritat, aproape furios) astăzi vom face o lecție nouă, care va 
include un experiment. Vom studia caracteristicile hexafluoroaluminatului de sodiu. 
Vă rog să îmi spuneți dacă a auzit vreunul dintre voi de această substanță. … Dominic?
Mihai: Pfaaaa, păi ce-aveți dom’ profesor? Ăsta e … mai cu H2O, … mai cu… 
Julie: Păi… eu…  ( vizibil jenat, clasa râde pe seama acestuia).
Mihai: Așa, dom’ profesor, încântați-ne în continuare (cu tupeu). Ne mai spuneți vreo 
substanță științifico-fantastică sau putem pleca? (sfidător)
Profesorul Chilat: DA, MAI AM! Și este “vei lua un 4 pe ziua de azi (fixându-l cu privirea), 
dacă vei continua așa”!!
Mihai: Minunat, dom’ profesor! Cu 5 puncte mai mare decât ultima mea nota! (sarcastic) 
Să înțeleg că este vorba de o mărire? (obraznic)
(Se strârnește un adevărat vacarm în clasă, alimentat și de supărarea vizibilă a 
profesorului luat peste picior.)
Julie: Dom’ profesor, mai puteți repeta, vă rog, o dată denumirea hexa…minatului de 
sodiu?
Mihai: Auzi-l și pe ăsta!(zeflemitor)
(Clasa râde) 
Mihai: Iar nu ai ce face? (stârnind râsete malițioase în clasă la adresa lui Julie) Culcă-te, 
ești puțin obosit.

Scena II
 (După ore, tinerii se strâng în fața școlii și stabilesc să meargă undeva împreună, 
mai puțin Mihai, care continua să își bată joc de Julie. Julie se supără, moment în care 
Mihai se întoarce cu spatele la colegi, păstrâdu-și atitudinea arogantă. Pleacă spre 
casă singur. Acesta nu apucă să facă mai mult de 10 metri și simte brusc o durere 
puternică în piept.)
(Mihai își continuă drumul, ținându-și mâna la piept și capul în pământ, resemnat)

Negură
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(Apare Conștiința)
Conștiința: Fii așa cum ești, bun! (moment în care îi ridică cu blândețe bărbia din 
pământ)
(“Bolovanul” din pieptul lui Mihai dispare, moment în care se produce o metamorfoză 
și la nivel vestimentar: hainele devin unele banale, aproape sărăcăcioase, asemenea 
sufletului său pustiit.)
(Casa lui Mihai, aranjată modern. În prim-plan, se află o canapea pe care este așezată 
mama acestuia.)
Carla(mama): Da, dragă....(jucându-se cu perna de pe canapea), i-am spus că nu mă 
interesează așa ceva acum, am un copil de crescut, alte priorități...
Mihai: Hei (mama îi face fugitiv cu mâna și îi indică frigiderul pentru a-și lua de mâncare)...
mda…(dezamăgit și resemnat).
 (Mihai merge spre camera lui. Cu cât se apropie de camera lui, sentimentele de 
tristețe, amărăciune se amplifică. Ajuns în cameră, trântește ușa și tristețea din sufletul 
lui se transformă într-o ură foarte puternică. Își aruncă ghiozdanul, se așează la birou 
și începe să arunce pe jos tot ce găsește. O foaie albă îi atrage atenția. Începe să scrie, 
însă alege să o mototolească și să o arunce pe jos împreună cu celelalte lucruri.)

       Mihnea Tușinean, IX B

Visul
 Timpul zilei i se părea cu totul aparte, iar computerul de pe birou parcă număra 
alte ore.
 – Cristina,te iubesc! se auzi dintr-o dată de după ușă. Era sora ei mai mică.
 Aceasta se uita la un film și nu o băga în seamă pe sora ei. La un moment dat, 
aceasta adormise. Parcă ajunse într-o altă lume. Acolo, toată lumea era draguță, toți 
mergeau la muncă. La școală, copiii aveau foarte multe lipsuri din cauza unor călăreți. 
Cristina se hotărî să meargă să se plimbe. Merge ce merge, până ajunge la un castel, 
unde a găsit o regină foarte drăguță. Aceasta intră în castel și ceru să stea de vorbă cu 
regina, ca să înteleagă care era treaba cu acesți călăreți.
 Aceasta ajunse la regină şi îi spuse:
 – Bună ziua, aș dori să stau de vorbă cu dumneavoastră. Se poate?
 – Sigur, fata mea! spuse regina.
 Cristina a intrat în camera unde se afla regina şi se așeză comfortabil, iar regina a 
întrebat-o:
 – Ia spune tu, dragă fată, ce ai vrea să povestești cu mine?
 – Am ajuns aici ca prin minune şi am auzit despre niște călăreți tare obraznici, așa 
că aș dori să aflu cât mai multe despre ei.
 Iar regina începu să îi povestească cum în fiecare noapte vin niște călăreți de prin 
alte sate şi distrug culturile, fură mâncarea. De fiecare dată când le ordon unor cavaleri 
să-i prindă, aceștia se întorc întodeauna răniţi, iar călăreții scapă.
 Fata căzu mai întâi pe gânduri, apoi îi spuse reginei:
 – Voi merge eu împreună cu câțiva cavaleri și vă promit, dragă regină, că acești 
oameni nu vor mai avea vreodată lipsuri din cauza călăreților.
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 Așa şi făcură. Cristina merse în acea seară împreună cu niște cavaleri şi le întinse 
o capcană, iar călăreții au căzut chiar în ea. De acolo i-au dus direct să-i închidă.
 Fata urca scările castelului şi dintr-odată auzi glasul surorii ei care striga:
  -Cristina, te iubesc!
 Aceasta s-a trezit nedumerită, bucuroasă că a reușit să ajute satul, regretând că a 
fost doar un vis.

Maria Sabou, VII D

Micul Cookie
Anul acesta, în vacanţa de iarnă, mama şi tata m-au lăsat să stau o săptămână la bunicii 
din partea tatălui meu, cât timp ei au plecat la Bucureşti într-o mică excursie.
      Mie nu mi-a displăcut, ba, dimpotrivă, am fost foarte bucuroasă, deoarece acolo 
orice secundă e interesantă. Niciodată nu m-am plictisit cât timp stăteam în grija 
bunicilor mei: mă jucam cu prietenii pe afară, citeam cărţi interesante de-ale bunicii şi, 
seara, bunicul îmi spunea poveşti din copilăria lui sau peripeţiile din tinereţea sa, când 
mergea la vânătoare. Şi să nu uit de micul şi drăgălaşul căţeluş (Cookie) pe care l-am 
primit de ziua mea. Acum are trei luni şi jumătate. Este la fel de mic precum un pluş, e 
drăgălaș şi jucăuș; are ochii mici şi căprui, iar blana îi e albă cu pete maronii la ochi şi la 
codiţă. Într-una dintre seri, însă, bietul Cookie a dispărut. Eu şi bunicii mei l-am căutat cu 
disperare peste tot, dar încă nu am dat de el. De două zile nu l-am mai găsit pe Cookie 
nicăieri. 
 Dar asta nu avea să se termine aici, pentru că diseară, pe la 18:00, am să-mi fac 
bagajele cu cele necesare şi am să plec în căutarea lui Cookie. N-o să mă întorc până nu-l 
găsesc. Mi-am pus o lanternă, nişte mâncare (pe care am luat-o pe ascuns din bucătăria 
bunicii), o pătură, o sticlă cu apă, şerveţele şi o trusă mică de prim ajutor în cazul în care 
mă rănesc. Le-am lăsat o scrisoare bunicilor în care le-am spus că am plecat în căutarea 
lei Cookie; le-am mai cerut iertare pentru că le pun povara grijii pe umerii lor bătrâni 
şi că mă voi întoarce, teafără şi nevătămată, împreună cu Cookie. Am ieşit pe geam, 
grăbindu-mă ca nu cumva să ajung prea târziu. 
       Am ieşit pe poartă, gândindu-mă unde l-aş putea găsi, şi, deodată, am zărit pădurea care 
părea agitată. Copacii se legănau uşor, scoţând un sunet ciudat, şi animalele se zăreau 
plimbându-se cu nelinişte şi, la rândul lor, scoţând sunete stranii de panică. La început 
mi-a fost frică să mă avânt seara de una singură în pădurea întunecoasă şi înfricoşătoare, 
dar, apoi, m-am gândit că o fac pentru Cookie. Am început să mă îndrept uşor-uşor spre 
inima pădurii, care părea tot mai înfricoşătoare şi neliniştită pe parcursul nopţii. E deja 
beznă şi încă nu i-am dat de urmă bietului Cookie. Deja începeam să îmi pierd speranţa 
în legătură cu găsirea lui, când am auzit un lătrat care-mi părea familiar, urmat de un 
mieunat, un muget şi multe alte zgomote de animale care s-au amestecat, creând un 
haos de neimaginat. Imediat am luat-o la fugă, urmând sunetele şi dându-mi seama că 
sunt tot mai aproape de acestea. În două minute am fost în spatele unui copac, după 
care m-am ascuns, zărind nişte animale domestice şi sălbatice în cuşti făcute ingenios 
din lemn şi sfori. Printre acestea se afla şi Cookie, extrem de înspăimântat. Într-o clipită, 
în faţa lor a apărut un urs ciudat care avea ochii roşii, sclipicioşi, şi sângera. Acest sânge 
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nu era roşu, ci verde, verde deschis ca o mâzgă gelatinoasă. Acesta a mai făcut un gest 
care acum mă face să fiu sigură că era o fiinţă  supranaturală, nu terestră. Ursul şi-a 
schimbat forma, prefăcându-se într-un lup cu dimensiunea de două ori mai mare decât 
a unui urs normal. Acesta m-a îngrozit de-a dreptul, dându-mi de gândit.  Hmm! Oare 
nu am citit eu despre această făptură supranaturală într-una dintre cărţiile bunicii?! 
Ba da! Şi chiar în acel moment mi-am mai amintit că acela era un extraterestru care-şi 
putea schimba forma în orice. În carte mai scria şi că, o data la 50 de ani, acesta îşi alege 
un loc de pe planetă şi ia diferite specii de animale pentru a face teste pe ele. Deci asta 
voia să facă de la bun început. Acum înteleg toată spaima pădurii şi a vieţuitoarelor din 
ea, dar trebuia să fac ceva. Atunci mi-am adus aminte că extraterestrul poate fi oprit 
doar de un singur lucru. Dacă ştiti, substanţa aceea albă din păpădii, dar în cantităţi 
mari. Mi-am dat seama că mai erau patru cuşti libere care trebuiau umplute cu încă 
patru specii de animale. Atunci m-am grăbit şi am stors cam un sfert de sticlă de lăptuc 
de la păpădie şi m-am grăbit să ajung la locul unde erau animalele captive şi, în mare 
grabă, am aruncat lăptucul pe extraterestru. În acel moment, pielea i-a sfârâit şi l-a ars. 
Acesta a scos un urlet straniu, s-a aruncat repede în nava lui şi a decolat, fără animalele 
de care avea nevoie. Am eliberat animalele, l-am luat pe Cookie şi am pornit la drum 
pentru a ajunge până în zori acasă. Pe la ora cinci dimineaţa am ieşit din pădure şi am 
zărit poarta, am intrat în curte, unde bunicul şi bunica mă aşteptau îngrijoraţi. Când şi-
au ridicat feţele din palme, m-au văzut şi m-au îmbrăţişat începând să le curgă lacrimile 
şiroi pe feţele adânc brăzdate .
       M-au certat, dar mi-au şi mulțumit, apoi mi-au cerut să le povestesc toată tărăşenia. 
Eu le-am spus că sunt obosită şi m-am dus în camera mea, uşurată că am scăpat cu viaţă 
şi fără răni grave. Normal că nu am vrut sa le povestesc despre animalele capturate de 
un extraterestru care-şi putea schimba forma. Bănuiesc că nu m-aș fi crezut, dar cine 
ştie, poate peste 50 de ani, când voi fi deja în vârstă, extraterestrul se va întoarce să se 
răzbune pe mine.

Tania Bob, VII E
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 Era o zi de vineri foarte liniștită. Lumea mergea la lucru și copiii afară la joacă. 
Toată lumea era fericită, până când se aude un avertisment care spune: 
 -Doamnelor și domnilor, vă rugăm să vă adăpostiți cât mai repede posibil! Cod 
galben de ploi cu gheață! Vă rugăm să respectați acest avertisment real!
 Tot orașul era plin de o agitație infernală. Mașinile se loveau unele de altele și 
oamenii se călcau în picioare pentru a se adăposti. 
 Un om de știință spusese cu mulți ani în urmă că într-o zi va veni o furtună de 
gheață, care va anihila totul.
 Dintr-o dată, vedem un val de gheață care acoperă tot orașul. Păsările cad 
înghețate și drumurile se crapă.
 Acum o oră, la aeroport, oamenii se pregăteau de decolare:
 -Doamnelor și domnilor, ne pregătim de decolare! Vă rugăm să vă cuplați 
centurile! S-ar putea să avem niște turbulențe mai puternice deoarece s-a anunțat o 
furtună de gheață.
 Pe la jumătatea zborului, piloții observă ceva 
straniu. Ei privesc pe geam și văd că zburau deasupra 
unui ocean înghețat. Trec câteva momente și motoarele 
avionului se opresc.
 -Alertă…Alertă, motor defect!
 Piloții pornesc motorul de urgență și reușesc 
să aterizeze, cu o aripă afectată, pe un aeroport din 
Budapesta.
 Din fericire, nu au fost victime în urma ploii cu 
gheață.

Petru Căian, VI D

Furtuna

O mică geneză despre Pădurea 
spânzuraților

 Apostol Bologa. Un nume ce trece neobservat dacă nu îi știi istoria. Acest nume 
îi indică naționalitatea în mod cert: român.
Emil Rebreanu: altă viață! Acest nume parcă are o anume rezonanță sonoră si vizuală, 
categoric prin prisma numelui de familie. Pe fratele său, Liviu Rebreanu, îl știe toată 
lumea, fiind unul dintre scriitorii de bază a literaturii românești.
 Emil Rebreanu a fost fratele mai mic al lui Liviu Rebreanu și a reprezentat 
principala sursă de inspirație pentru celebrul scriitor. Povestea de viață a lui Emil se 
regăsește în “Pădurea spânzuraților”. Student la Facultatea de Drept din Cluj, este nevoit 
să își întrerupă studiile din cauza începerii Primului Razboi Mondial. El dă dovadă de 
o vitejie aparte pe front, astfel că intr-un an este avansat sublocotenent în armata 
austro-ungara. Pe frontul italienesc distruge un reflector inamic și este decorat pentru 
aceasta.         
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  Va fi transferat pe frontul românesc, iar, intr-o noapte de mai, este prins încercând 
să dezerteze. Este găsit vinovat de trădare și condamant la moarte prin spânzurare. 
În momentul execuției, Emil strigă “Traiască România Mare”, fiind un ,,naționalist fără 
scrupule” așa cum îl descria Liviu Rebreanu.
 În 1932, autorul romanului mărturisește în memoriile sale că Apostol Bologa 
nu este o copie fidelă a fratelui său, pentru că, spune el, în Apostol este sintetizată 
tipologia soldatului obișnuit, cu gânduri și idei, cu acțiuni și mustrări de conștiință, în 
timp ce pe Emil îl vede ca pe un erou, il idolatrizează.
 Apostol Bologa este, în incipitul romanului, un militar strict care își face datoria 
și nimic mai mult, crud precum războiul. În fața unei execuții prin ștreang el vede 
doar datoria. Totuși, căpitanul Klapka și executatul ceh Svoboda îi induc într-un fel 
locotenentului în conștiință mustrări. Crescut într-un stil religios o perioadă, iar o 
alta în stil aproape militar, Bologa începe un duel cu conștiința-i proprie, care se va 
transforma într-o “colaborare”. Bologa va refuza cu vehemență sa mearga să lupte pe 
frontul românesc și se va folosi de orice mijloc posibil pentru a împiedica deplasarea 
sa în Transilvania. Incercările sale fiind în zadar, se gândește la o alternativă extremă de 
a nu lupta contra conaționalilor săi, și anume să dezerteze la aceștia, la români. Către 
finalul romanului, aplică această alternativă, dar intr-un mod ciudat, nefiind conștient 
de ce face. Mai mult părea că din instinct schimbă fronturile, negândind rațional 
motivele plecării sale pe moment. Este prins de Varga, care era în patrulare și astepta 
acest moment, iar în final va fi încarcerat. Klapka încearcă să facă pe avocatul lui Bologa 
și îl pregătește de judecată, însă inutil, fiindcă la acel moment Apostol nu mai putea 
colabora psihic. Voia sa moară!
 Finalul, în opinia mea, este unul trist, pentru că, deși a fost o judecată dreaptă, 
locotenentul cu trei medalii de vitejie și o faptă considerată eroică nu moare onorabil, 
executat prin împușcare de către pluton, ci dimpotrivă, absolut dezonorabil, spânzurat.
Victor Rebengiuc pare să își intre complet în rolul eroului principal, Apostol Bologa, 
pe măsură ce filmul înaintează, nu de la început, cum ar fi normal într-un lung metraj. 
La începutul filmului, Rebengiuc pare mult prea carismatic, iar in momentele de 
instabilitate psihică, precum și în cele de seriozitate impuse de gradul de locotenent, 
nu pare să transmită energia necesară. Insă, pe masură ce acțiunea filmului înaintează, 
Rebengiuc “își intră în mână”, jucând din ce în ce mai bine, devenind un Apostol Bologa 
veritabil. 
 În schimb, acțiunea romanului este foarte bine reprezentată în film, iar Padurea 
spânzuraților a câștigat inima unui cititor pasionat de romane de război, respectiv a 
subsemnatului. Probabil că Apostol Bologa ar fi putut învinge în duelul cu conștiința sa 
dacă ar fi gândit mai puțin de unul singur și dacă ar fi ascultat sfaturile lui Otto Klapka 
și a altor personaje ce țin la el.

“În amintirea fratelui meu Emil, executat
 de austro-unguri, pe frontul românesc, în 

anul 1917.”

                      Vlad Bartolomei, IX A
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 Era o dată un băiat de 14 ani pe nume Peter Ian. 
El este cel mai deștept om de pe planetă înregistrat, 
cu un IQ de 200. Peter Ian locuiește într-o casă din 
România împreuna cu tatăl său, Peter Dorel, în vârstă 
de 36 ani, mama sa pe nume Peter Liliana, în vârstă de 
36 ani, și fratele lui mai mic David, în vârstă de 10 ani. 
Casa familiei sale este una modestă, situată lângă o 
pădure de fag și în aproprierea sa este un izvor de unde 
Ian obișnuiește să bea apă.
 Într-o zi, Ian se plimba împreună cu fratele său mai mic, David. Dintr-odată, Ian 
observă niște ruine. Curios, băiatul se apropie de ruine ca să vadă ce este acolo. El 
găsește o pușcă și o cască. David îl cheamă pe Ian și arată un steag care era rupt, găurit 
și murdar. Cei doi copii au dus obiectele acasă ca să le arate părinților ce au găsit. Tatăl 
celor doi copii curăță obiectele și îi întreabă pe aceștia unde le–au găsit. Copiii l-au 
dus pe tatăl lor la ruine. Ajunși acolo, tatăl lor își amintește de o bătălie povestită de 
tatăl său care s-a petrecut în iarna lui 1916. Ian caută cartea de istorie ca să găsească 
informații despre cele întâmplate în zona lor. Căutând prin carte, nu află prea multe 
detalii despre bătălie. Curiozitatea lui despre aceasta l-a determinat să construiască o 
masinărie a timpului. Masinăria timpului este, de fapt, un ceas cu un cip care conține 
noțiuni mai detaliate despre istoria lumii, la care se adaugă piatra Asteorox găsită de 
străbunicul său. Ian introduce anul și anotimpul, apoi se teleportează.
 Ajuns în trecut, el observă ruinele acelea, steagul care flutură și doisprezece 
soldați care aveau puștile și căștile identice găsite de el. Ian se apropie dar dintr-o dată 
un zgomot puternic de pușcă s-a auzit.  Unul dintre soldați a căzut lat pe zăpada cea 
rece. Ceilalti soldați au început să tragă. Ei și-au pus baionetele și au strigat in gura 
mare: ”Trăiască România și pentru ea murim! Au căzut  pe zăpada cea rece unul câte 
unul. Un soldat s-a repezit la steag făcănd un gest de patriotism, dar a fost înpușcat și 
se așternu o liniște cumplită. Ian se reîntoarce acasă trist și decide să distrugă mașina 
timpului pentru că trecutul trebuie să ramână trecut. Ajunsă în mâinile unei persoane 
diabolice, poate să transforme timpul în favoarea sa.
 Din experiența care a trăit-o a scris o carte dedicată patrioților care și-au sacrificat 
viața pentru apărarea țării lor.

Cezar Roman, VII E

Povestea lui Peter Ian
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 Suntem îndreptățiți să ne întrebăm uneori ce este talentul? Cum se naște această 
dorință în sufletul omului, a copilului, ce îl trimite spre o preferință în a alege un domeniu. 
De data acesta al artei, al graficii. Talentul este numit ca fiind o aptitudine, o înclinație 
deosebită într-un anumit domeniu (mai ales în literatură și artă); capacitate deosebită 
într-o ramură de activitate, destoinicie, pricepere. Definiția dicționarului devine 
neîncăpătoare când asiști înmărmurit cum acest cuvânt ia viață și crește răspândind 
în jurul persoanei alese atâta frumusețe. Se spune că te naști cu el, că fiecare are un 
talent al lui pe care trebuie să îl descopere. Unii și-l caută toată viața și nu îl găsesc, alții 
îl găsesc prea repede și nu știu ce să facă cu el, alții îl ignoră, furați de vanitățile vieții, 
puțini sunt cei care se apropie cu grijă și îl cultivă, ei sunt aleșii, iar lumea îi prețuiește 
pentru viruozitatea lor, pentru dărnicia lor. “Asta înseamnă har, talent: să nu poţi trăi 
fără a crea... Talentul vine de la Dumnezeu. Şi aşa cum arta nu are vârstă, tot astfel nici 
artistul adevărat nu-şi numără anii ca orice muritor. “ spunea Dida Drăgan.
 Odată descoperit talentul trebuie hrănit ca să nu moară, cu ore în șir de muncă, 
cu ambiție, perseverență, speranță, ca șlefuit să își arate nenumătatele lui fețe. Diana 
Țura din clasa a VIII a B l-a descoperit, l-a îndrăgit, încearcă să conviețuiască cu acest 
mare har al artei, cu care a fost înzestrată. Să nu credeți că este ușor. A început prin 
a desena mici schițe, acuarele, dar acum e pasionată de portrete. După multe hârtii 
aruncate, după multe greșeli corectate desenele ei au devenit mai bune, mai atent 
lucrate, urmând calea firească spre rezolvări plastice din ce în ce mai profesioniste. 
Fragmente de emoții, trăiri, gânduri ale unei adolescente, le regăsim subtil în portrete 
ale unei generații cu celebritățile și anonimii ei. Diana preferă o execuție realistă, în care 
ochiul se pierde în detalii ce-l introduc într-o lume perfectă, convențională, oferind 
libertatea pe care arta cu naturalețe ne-o așează la picioare. Perfecționarea sperăm, îi 
va aduce în timp un stil inedit, original, o amprentă unică prin care imaginile propuse 
de ea să vorbescă. Sperăm ca portretistica ei, odată cu maturizarea să parcurgă acel fir 
al introspecției spre înăuntru, spre autocunoaștere prin acea fină analiză psihologică a 
subiectului redat, ca portretele ei să reprezinte imagini greu de uitat, adevărate chipuri 
ale timpului actual.  
 Înzestrată cu aptitudini artistice avansate mult față de vârsta pe care o are, 
am descoperit în Diana un om sensibil și valoros. Există  în arta Dianei o bucurie a 
împărtășirii, firescul unei dăruiri, mărturia unei pasiunii pentru frumos în diversele lui 
ipostaze. Vă invit și pe voi să o descoperiți, prin arta ei unde se regăsește plenar ca 
într-o oglindă fidelă, prefigurând un altfel de cunoaștere. 
                                              Prof. educație vizuală: Cristina Marian

Artist: Diana Țura, VIII B

 Despre pasiunea unei tinere
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 Limba română, sirena ascunsă în adâncurile mării de cuvinte, păr blond și fin 
se vede dansând prin apă, făcând mișcări ample odată cu valurile. Ochii albaștri abia 
se disting de restul mării de cerneală. Buze roșii ca sângele, buze care odată deschise, 
o melodie hipnotizantă răsună în toate colțurile mării. Semnele de exclamare, lăsate 
în urmă de ea, se pierd printre valuri. Virgula atârnă de globul urechii ei, îndemnând 
valurile să ia o scurtă pauză. Cratima, tatuajul de pe obrazul ei stâng, ajută două cuvinte 
să-și găsească perechea, și să formeze un cuvânt nou împreună.
  Când oamenii o desenează, căteodată uită să îi adauge accesoriile. Fără ele, 
valurile nu ar mai avea pauză, totul ar fi haotic si imposibil de citit, iar cuvintele nu și-ar 
mai găsi perechea. 
  Când te-ai născut, ea te-a zărit. Ți-a zâmbit, și te-a învățat. Te-a învațat să visezi, 
să cânți, să îi spui mamei „mamă”, iar tatălui „tată”. Ea este mama tuturor românilor, dar 
are brațele deschise pentru oricine.

  Mădălina Incze, VI D

LIMBA ROMÂNĂ

Povești atemporale de dragoste…
 Trenul se opri leneș, cu un fumător posomorât de vreo 25 de ani la fereastra 
unui compartiment de clasa întâi. Matei se întoarse acasă după o lungă călătorie prin 
toată țara. Era scriitor. Nici un loc nu i-a intrat în suflet la fel de mult ca cel în care se 
născuse: Iașul. De obicei, găsea acest oraș așa cum îl lăsa, doar că, de data aceasta ceva 
era schimbat. Pe peronul gării o fată de o frumusețe desprinsă dintr-un basm aștepta 
ca prietena ei să coboare din tren. Ochii ei împrumutau puțin din albastrul cerului, avea 
părul lung, blond, iar zâmbetul ei era fermecător. Se îndrăgostise pe loc de ea. După ce 
schimbă câteva vorbe cu această fată misterioasă află că o cheamă Loredana, are 20 de 
ani și îi place să cânte. O invită la o întâlnire, iar ea acceptă. Ulterior, o întâlnește și pe 
prietena fetei, Gabriela, care era profesoară de limba română.
  După o perioadă de cinci luni în care au fost împreună, Matei și Loredana se 
căsătoresc. Deși Loredana era acum soția lui, Matei nu știa că adevărata ei pasiune era 
scrisul. Îi trimitea soțului său scrisori filosofice, semnându-se ”Lorelei”. El rămâne uimit 
de cât de bine erau scrise acestea și ajunge să se îndrăgostească de această ”Lorelei”, 
fără a ști cine era cea care îi trimitea asemenea capodopere. Lucrurile iau o întorsătură 
neașteptată: Matei crede că în spatele scrisorilor se afla Gabriela. Astfel, el se desparte 
de soția lui și începe o relație cu prietena acesteia. Loredana se mută la București. 
Ajunsă aici, îi scrie celui pe care îl considera ”sufletul ei pereche” o ultimă scrisoare:  
„   Rămas bun!
 Mă numesc numai Lorelei. Legenda spune că am ucis. Anii mei tineri au sunat a 
cântec, dar am trecut pe lângă el cu dragostea de mână și am rămas cu mâna întinsă 
ca a regelui Lear. Mi-e sufletul ca tufișul Păiurului pe coasta Mării Negre; numai ghimpii 
curbi care-au încununat odată fruntea lui Hristos. A trecut o ploaie de primăvară și s-a 
țesut în zare brâul frânt de mătase al curcubeului; cu el îmi încing sufletul și mă duc.
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 Lorelei” 
 Anii au trecut, însă Loredana nu a încetat nici o clipă din a se gândi la Matei. Într-o 
zi, ea intră într-o librărie. Dintre toate cărțile, una îi atrase atenția. Titlul era ”Lorelei”. Fără 
să mai stea pe gânduri, cumpără acea carte. Citea și nu îi venea să creadă: era povestea 
lor. Foarte hotărâtă ia legătura cu Matei. Cei doi se întâlnesc pe peronul gării din Iași. 
Ea, aceeași fată frumoasă, el același fumător posomorât. I-a povestit Loredanei cum 
a primit scrisoarea sa, iar după ce a citit-o și-a dat seama că făcuse o mare greșeală. 
A încheiat relația cu Gabriela, și, deși credea că nu se vor reîntâlni vreodată, a scris 
povestea lor pentru a putea fi citită de întreaga lume. Cei doi au hotărât să lase trecutul 
în urmă și să își continue relația, întrucât oricât de departe ar fi fost unul de altul, iubirea 
îi unea.  

 Maria Elena Suciu, IX B

În sfârșit împreună...
 -Bingo! Exclamă Greta entuziasmată.
 -Din nou? Cât de norocoasă poate fi... strigară ceilalți bătrânei intrigați și totodată 
confuzi de faptul că era a patra oară la rând când ea lua din nou premiul.
Greta era văzută de către oamenii din jurul ei drept o persoană veselă, haioasă și 
uneori țicnită. Cu toate acestea, pensionarii din centrul Tyrell știau că aceste glume 
reprezentau doar un scut de protecție pentru a se apăra de amintirea celei mai tragice 
zile din viața ei.
 Avea 19 ani atunci. Era logodită în secret cu David, deoarece părinții ei nu erau 
de acord cu etnia tânărului. De aceea, Greta a hotărât să fugă de acasă pentru a își 
petrece restul vieții alături de aparentul suflet pereche. Dar zeii nu sunt atât de blânzi 
cu căsătoria fără binecuvântarea părinților. Astfel, în ziua de 14 octombrie, în timp ce  
Greta fuma pe terasă, David a strigat-o din bucătărie. Biata fată s-a speriat și a dat buzna 
intrând în casa veche, aruncând chiștocul indiferentă. Asta a fost marea ei greșeală. Cât 
timp îl ajuta pe David să-și bandajeze degetul, deoarece s-a ars cu uleiul care a fost 
folosit pentru cartofii prăjiți, lemnul a devenit victima flăcărilor. Greta a supraviețuit 
incendiului, dar soarta soțului ei nu a fost la fel de fericită. 
 De atunci, în fiecare seară, plângea. Simțea un gol imens în suflet provocat de 
absența persoanei mult iubite. Și toate acestea s-au întâmplat din cauza neatenției 
absurde de care a dat dovadă. Cum ar fi fost dacă David încă trăia? În liniștea nopții, 
Greta se puse la culcare, fără a uita să se roage.
 Partea bună e că a uitat pe moment de David, 
partea proastă e că Greta a murit în somn. Dar după 
cum se spune, când o ușă se închide, o alta se deschide. 
La fel a fost și a fost și în cazul Gretei. Moartea ei a fost 
doar o poartă către Rai. În momentul în care aceasta 
și-a deschis ochii pentru prima dată în lumea de 
dincolo, priveliștea era superbă. Peisajul era edenic 
iți făcea inima să tresalte. Peste tot erau oameni 
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care zâmbeau larg, iar copiii râdeau de se tăvăleau pe jos. Însă,un lucru, mai exact o 
persoană i-a atras atenția bătrânei. Șocul revederii lui era unul imens. Era vorba de 
David. Se uita la el ca la o muză, neschimbat din ziua catastrofei. Brusc, privirile celor 
doi s-au întâlnit. „ Oare mă recunoaște după atâția ani?”. “Greta!!!” urlă David din toți 
rănunchii.
 Lacrimile amândurora le șiroiau pe obraji. După o viață de așteptare, cei doi 
s-au regăsit. Cu toate că ziua de 14 octombrie i-a marcat existența femeii, acum nu 
mai conta. Era, după o enternitate de suferință, pur și simplu, fericită.

 Noemi Kulcsar, IX B
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 Totul a început în anul 2019. Pe Pământ a apărut un virus care contamina prin 
simplele unde sonore. Aproximativ 200 de persoane au murit, iar oamenii de știință 
au început să ia măsuri. Virusul își făcea efectul după două zile. Principalele simptome 
ale acestuia erau halucinațiile, încet, încet, pierderea auzului și, nu în ultimul rând, 
moartea.
   Cei din domeniul științei au decis ca toți oamenii care nu erau contaminați să fie 
mutați pe planeta Venus. Aceștia au început prin a anunța la TV oamenii să nu iasă 
din casă. Toți cei care nu erau contaminați au fost rugați ca la două zile după anunț să 
lipească pe un geam o foaie galbenă. 
   După două zile, oamenii de știință au pornit în căutarea celor “sănătoși”. Persoanele 
necontaminate au fost teleportate pe planeta Venus cu ajutorul unor nave special 
construite pentru siguranța lor. 
   Acum, în anul 2100, planeta  Pământ a dispărut. Cei transportați în spațiu duc o viață 
liniștită, iar alături de ei trăiesc și extratereștrii de pe Venus.

  Andreea-Maria Pîrje, VIII D

Virusul

Povestea lui Tony si Jane
 Tony a fost dintotdeauna cel mai bun la capitolul atletism. Cel mai rapid, cel mai 
puternic și cel mai isteț când era pus în situații limită. Ceea ce l-a făcut cunoscut în 
toate liceele și școlile era temperamentul. Toată lumea știa că se poate enerva din cele 
mai mărunte evenimente care nu îi erau pe plac, iar reacția acestuia putea să fie una  
neprevizibilă.
 Jane,  pe de altă parte, putem spune că era exact opusul lui Tony. Ea era o fire 
blândă și calmă încercând să rezolve problemele pe o cale căt mai paşnică.
În ciuda diferențelor dintre ei, fiind la același liceu, au devenit buni prieteni. Cu trecerea 
timpului, după terminarea liceului, orice amintire pe care au avut-o unul cu celălalt a 
fost uitată. Au devenit doi necunoscuți, dar totul urma să se schimbe. 
După 12 ani de la terminarea liceului, Jane relaxându-se pe canapeaua din apartamentul 
ei, după o zi obositoare la birou,  aude la televizor o știre care îi atrage atenția. Omul 
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răzpunzător pentru multiplele masacre din Miami, victimele acestora fiind responsabili 
pentru multe crime, care au șocat intreaga lume, a fost în sfârșit prins. Acesta s-a dovedit 
a fi chiar Tony Redfield. Mai tâziu, află că procesul va avea loc în orașul ei, așa că se 
hotărăște să meargă să-l revadă pe Tony.
 Ajunsă acolo, în locul unui nebun scăpat de sub control a văzut pe cineva care 
părea că a trecut prin iad. Cu ajutorul vărului ei, care lucra la judecătoria unde urma să 
aibă loc procesul lui Tony, ea află motivele acțiunilor lui. Fratele său Mark murise într-
un incendiu, a fost concediat de la locul său de muncă, iar iubita lui l-a înșelat, și toate 
în aceiași zi.
 Jane, folosindu-se de câteva contacte pe care le-a adunat de-a lungul carierei 
sale de medic, reușește să-l scoată pe Tony din închisoare, și aranjează o întâlnire cu 
acesta în parcul din apropiere.
 Odată ajunși la locul de întâlnire, constată cu mare surpriză că este o reală plăcere 
să se revadă pentru amândoi.  Dacă Tony nu ar fi cunoscut-o, ar fi crezut că este un star 
de la Hoolywood care îl onorează cu prezența ei. Surpriza lui Jane nu a fost nici ea mai 
prejos. El arăta ca un om care ar trece prin toate provocările vieții cu un zâmbet pe față 
si capul sus,  ridicat. Imaginea lui o puteai confunda cu cea a unui veteran de război, 
despre care se tot vorbea la televizor. Cu cât se apropiau unul de celălalt, Jane se intreba 
obsesiv: de ce a făcut asta? De ce l-a ajutat pe Tony? Răspunsul a venit imediat: toată 
lumea are un punct final, atunci când te saturi de tot și simți că de acum încolo nu mai 
există consecințe. Odată ce el a văzut cum tot ce îi era drag i-a fost luat într-un singur 
moment, a acționat asemeni măștii pe care o purta. Asemeni unui animal. Asemeni 
unui tigru. Distrugând tot ce îi iese în cale.
 Gândindu-se la asta, Jane și-a dat seama că Tony, singur,  nu putea să se schimbe 
și va sfârși la fel cum l-a găsit (sau poate chiar mai rău). Ajungând față în față, cei doi 
lasă de-o parte tot ce a fost, și se sărută: cel din partea lui Jane era unul de ,,Mă bucur 
să fiu din nou parte din lumea ta”, iar cel din partea lui Tony era unul de „Mulțumesc că 
măcar tu ai rămas aici”.

 Raul Chilat, IX B.



 Timpul zilei i se părea cu totul aparte, iar computerul de pe birou număra alte 
ore.
 -Cristina, te iubesc! auzi dinspre living.
 -Cristina, uite ce formă are timpul!
 Dar Cristina locuia singură. Confuză, a mers în living si a devenit și mai confuză 
când îl vazuse pe fratele ei mai mic care murise acum 7 ani. Se întoarse în camera ei 
și văzu că pe calculator era data de 04/04/2012. A setat timpul de la computer la data 
de 09/07/2002, cu o zi înainte să moară părinții ei într-un accident. A setat și locația 
de la computer la vechea casă a părinților. Nu credea că ar funcționa, deși a doua 
secundă era în anul 2002, lângă părinții ei.
 A fost atât de uimită încât nici nu a vorbit cu părinții ei. A vrut doar să călătorească 
peste tot. Curioasă, s-a dus pe Marte, în anul 200 Î.Hr. Când a ajuns, a văzut o groapă 
enormă, plină de extratereștrii negri, mari si scârboși. Erau ca niște furnici. Aveau o 
regină de 3 ori mai mare decât un lucrător normal. Fiindcă nu avea oxigen, s-a grăbit în 
orice an, dar pe pământ. A ajuns în 1984. Ea a scris o carte despre acești extratereștri. 
I-a numit Xenomorphi, iar locul în care i-a găsit a fost numit “Area 7467”. 
 A vrut să le facă poză, așa că s-a întors acolo cu o cameră foto. A făcut poze și s-a 
întors în 2019. A salvat pozele într-un cont de email: CRISTINA53CR37@yahoo.com și 
parola a ascuns-o într-un text dintr-o carte de limba și literatura română de clasa a 
VII-a.Într-o zi, aceasta a fost dată dispărută.

Radu Iacob, VII D

Secretul

Secretul
 TiMpul zilei i se păreA cu totul apaRte, iar compuTerul de pE birou parcă număra 
alte ore.     
      -CriStina , tE iubesc! Auzi dinspRe living .                                                                                            
      -Cristina , uitE ce formă are Timpul!                                                                                                    
   Erroare: 7467  
 -Căpitane , am găsit parola spre secretul planetei Marte! Era într-o carte veche 
păstrată în fostele laboratoare ale ariei 51.
 -Arată-mi acum, că nu am mult timp!
 -Da, să trăiți!
 -Nu văd nimic, doar că a dat eroare aparatul. Printer se numea? Ce bine că nu 
mai există! Bunicul meu mi-a povestit de gunoaiele acelea! Acum, în 2053, avem totul 
într-o brățară!
 -Da, așa se numeau, dar acestea nu sunt greșeli. Dimpotrivă, sunt mai importante 
decât toată povestea.
 -Cum adică?
  -Dacă vă uitați mai bine, greșelile formează un cod:  “MARTESECRET7467”.
 - Este vreun cont pe internet cu parola aceasta?
 - Da, se numește: “CRISTINA53CR37@YAHOO.COM”.
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 -Dar cum vom intra? Nimeni nu mai folosește yahoo din 2029.
 -Mai este un secret, dacă nu v-ați dat seama. Scrie: “computerul de pe birou parcă 
număra alte ore”. Acesta este legat de timp. Înseamnă că pe acel computer încă mai 
este instalat yahoo.
 -Dar unde este? Mai funcționează?
 -Din fericire, l-am localizat. Am făcut tot posibilul să ᾽l restaurăm .
 -Și, ce s-a întâmplat?
 -Am reușit!
 -Perfect! Și, cine este această persoană?
 -Este o călătoare în timp si spațiu.
 -Nimic nou. Spune-mi mai multe!
 -Aceasta este mai specială. Ea a condus un atac contra unor extratereștri numiți 
Xenomorphi , o rasă inventată de ea în secolul 21, care chiar există, sau existau... Încă îi 
studiăm. Se spune că a murit în acel atac din 2022.
 -Dar cum știau pe vremea aceea de ei? Nu erau destul de dezvoltați în 2022.
 - Asta încă nu știm, dar credem că ea a descoperit și a studiat acești extratereștri. 
A publicat o carte despre aceștia în 1984, folosind călătoritul în timp. Cartea din care 
am găsit citatul acela cu parola.
 -Ok, dar care este secretul planetei Marte?
 - Secretul este ......
 -COD ROȘU, COD ROȘU, COD ROȘU! ALERTĂ! ATAC DE GRADUL 3! TOATĂ LUMEA 
SĂ EVACUEZE NAVA! COD ROȘU, COD ROȘU.......
 - Ce se întâmplă ?
 -Nu mai întreba, fugi! Salvează computerul!
 -Nu avem timp! Vor toate datele. Dacă nu le vom da datele, nu se vor opri din a 
ataca!
 -Doar fugi înspre capsulele de urgență!
 -Da, domnule!
 -Am reușit!
 -Evacuare în 3 , 2 , 1 ... Evacuare reușită!
 -Ei erau , Xenomorphii... I-am lăsat să se dezvolte prea mult...

Andrei Căpuşan, VII D
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 Într-o dimineață de vară, familia mea s-a gândit 
că ar fi frumos să ne vizităm bunicii de la țară. Așa că, 
ne-am îmbrăcat și am pornit.
 Pe drum, în timp ce mă uitam pe geamul 
mașinii, am văzut ceva ciudat în aer, care zbura  foarte 
repede. Nu i-am dat prea multă importanță deoarece 
eram oricum obosită.
 Când am ajuns, am mers singură în livada 
bunicilor ca să mă plimb, chiar dacă nu se afla nici un 
măr pe acolo încă. Am fost foarte relaxată, dar ceva era ciudat: ceva se mișca în tufiș. 
M-am apropiat de acesta și, când să dau frunzele la o parte, a sărit un pui de dragon.
 Dragonul era foarte drăguț și era albastru. S-a uitat la mine cu ochii lui cei mari 
și mi-a zis:
 -Urcă pe mine! Ai încredere!
 -Bine,urc acum! am zis eu nedumerită.
 În clipa următoare, dragonul și-a luat zborul. Nu am zburat mult, dar, când am 
ajuns, am rămas șocată.
 -Unde suntem? am întrebat.
 -Suntem în ,,Tărâmul de basm al dragonilor’’! Acesta este prietenul meu om, 
Tom, pe care l-am adus ieri aici.
 -Bună, Tom! Încântată! Eu sunt Andra!
 -Salut, Andra! Acum, că mai e un om aici, am cu cine merge într-o excursie...stai, 
vrei să vii?
 -Sigur! De ce nu?
 -Hai să pornim acum! Îmi iau un dragon și mergem!
 Drumul a fost lung, dar amuzant. Deodată, am ajuns într-un tărâm, unde 
dragonii s-au preschimbat inexplicabil în cai.
 Am mers ce am mers și cu caii, dar ningea tare și era noapte. Ne-am gândit să 
poposim undeva. Am găsit un țăruș înfipt în zăpadă și am legat caii acolo.
 A doua zi am rămas încremeniți. Stăteam pe turla bisericii și caii atârnau de 
crucea acesteia. După ce ne-am dat jos, niște oameni ne-au spus că suntem într-un 
sat și că ninsoarea de zilele trecute l-a acoperit cu totul. Unul dintre locatari le-a dat 
ceva mov de băut cailor, care s-au preschimbat înapoi în dragoni.
 Am mulțumit de ajutor și ne-am îndreptat spre casele noastre, promițând că 
nu vom uita această întâmplare niciodată.

Alexandra Coman, VI D

Călătoria palpitantă
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 Zaun era o fetiță frumoasă, deșteaptă, care locuia fericită cu familia ei într-o casă 
mare. Într-o zi de luni, se întâmplă catastrofa. Milioane de oameni se transformă în 
zombi, iar mama ei, cu frică, îi spuse:
 -Zaun, fata mea, ia-o pe Ionia și plecați de aici!
 -Dar, mamă! spuse Zaun, cu lacrimi în ochii ei verzi.
 -Mergeți!
 Repede, Zaun o luă pe Ionia de mână și fugiră din casă. Văzură mai mulți oameni, 
în depărtare, care se îmbarcau într-un autocar, iar Ionia strigă repede:
 -Ajutați-ne, vă rog!
 Un băiat de vârsta lui Zaun fugi repede și le îndrumă spre autocar. Urcară repede 
și porniră la drum. Alt băiat le întrebă:
 -Deci,cum vă numiți?
 -Eu sunt Zaun, iar aceasta este sora mea mai mică, Ionia.
 -Eu sunt Noxus, băiatul care v-a îndrumat e Void, iar prietena noastră care 
conduce autocarul este Shadow.
 -Dacă nu te superi, aș vrea să te întreb, ce s-a întâmplat cu mâna ta? o întrebă 
Void pe Zaun.
 -Am avut un accident acum doi ani și, de ziua mea, am primit o mână prostetică.
 -Oh, îmi pare rău, spuse Void.
 -Nu trebuie să-ți pară rău... S-a întâmplat acum doi ani oricum.
 -Văd mai mulți supraviețuitori! spuse Shadow.
 -Ionia,îi poți ajuta? spuse Noxus.
 -Sigur!
 Ionia îi ajută pe cei doi supraviețuitori să intre în autocar. Fata plângea, iar băiatul 
încerca să o liniștească. Zaun merse la ei și întrebă: 
 -Ce s-a întâmplat?
 -Tatăl nostru...l-au infectat! spuse fata.
 -Ne pare rău că v-am deranjat, eu sunt Frel, iar aceasta este sora mea, Jord.
 -Ionia, stai un pic cu Jord, spuse Void.
 Ionia o luă pe Jord de mână și stătuseră la locurile din spate.
 -Avem un avion la 10 km înainte, să mergem?
 -Desigur,spuse Noxus.
 Se făcuse seară, așa că înnoptară în autocar. Dimineața au ajuns la avion. Când 
ieșiră din autocar, un grup mare de zombi îi alergă până la avion.
  -Repede, toți în avion! spuse Shadow.
 Toată lumea se urcase în avion și închiseră ușile. Zombi îi înconjurau. Noxus și 
Void reușiră să pornească avionul. Toată lumea era bucuroasă. Zaun se uită pe geam, 
iar Ionia dormea lângă ea. Cu durere în inimă, Zaun își dădu seama că nu o să-și mai 
revadă părinți vreodată.

Alexia Hedeş, VI D

Zaun
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. În laborator
 La data de 18.02.1853, Albert, 
un băiat în vârstă de doar 14 ani, era 
în laboratorul său, în care îşi petrecea 
mare parte din timp. Întors grăbit de 
la şcoală, unde, la ora de fizică, a văzut 
un documentar despre călătoria în 
timp,s-a pus la birou și a început sa 
meșterească .... după trei ore, acesta încă 
nu a terminat; a pierdut chiar și cina. Dar, 
după o muncă foarte intensă, a terminat.                                                                                    
Dar ce? La ce a lucrat atât? Acesta tocmai 
a terminat o invenție uimitoare, pe care 
omenirea nu a mai întâlnit-o: mașina 
timpului. Acum, însă, era timpul să o 
testeze... Dar pe cine? Se gândi să o testeze 
pe mama sa, apoi pe tatăl său, dar a ajuns 
la concluzia că cel mai bine ar fi fost să 
o testeze pe Allie, cățelușa sa. Acesta a 
pus cățelușa în mașinărie si a trimis-o în 
urmă cu 1500 de ani, la Polul Nord. Allie 
dispăruse. După 30 de minute, aceasta s-a 
întors speriată și plină de zăpadă, semn că 
mașinăria lui Albert funcționa.                 
 Albert a așteptat ca toată lumea din 
casă  să adoarmă. Și-a luat ceasul, aparatul 
foto, ochelarii și s-a băgat în mașina 
timpului, plecând în epoca de piatră. 
Ajuns acolo, deoarece era noapte și nu 
vedea nimic, s-a dus într-o peșteră pustie, 
unde a adormit .Când s-a trezit, acesta era 
înconjurat de oamenii de atunci, deoarece 
acesta nu era precum ei: nu avea haine 
ca ei, era îngrijit și chiar educat, lucru 
nou pentru ei. Albert, speriat, le-a făcut 
o poză cu camera, iar blițul i-a orbit. El a 
fugit speriat înapoi în mașina timpului, 
apăsând grăbit pe butoane și ajungâng 
în viitor.                   
 Era orașul său, casa sa, dar era totul 
schimbat: masinile zburau, oamenii erau 
foarte ciudați. Existau chiar și roboți. S-a 
văzut și pe el. Era căsătorit, era bunic, era 

celebru și foarte bătrân. Nu îi plăcea acel 
loc. A făcut două-trei poze și s-a întors 
înapoi în mașină. A plecat înapoi în anul 
1853. A mers și și-a îmbrățișat părinții 
si pe Allie, foarte fericit că s-a întors la el 
acasă. A mers la școală, unde a încercat 
să le povestească colegilor întâmplarea 
sa. Nimeni nu l-a crezut deoarece este un 
scenariu de film. Am dreptate?                           
 După ani și ani, pe când acesta era 
deja bunic, și-a amintit de laboratorul său 
din anii adolescenței. Încă pasionat de 
fizică și construcții, acesta a descoperit 
formula    „E = mc2”. Da, era chiar Albert 
Einstein.

Andreea Iorga, VII E



 Hei, tu, cititorule! Da, da, cu tine vorbesc. Poate o să ți se pară plictisitor să îți 
spun o poveste cu magie și zâne, cu balauri și prințese, dar pe asta trebuie să o auzi, că 
s-ar putea să pățești și tu așa ceva.
 Într-o seară, stăteam în camera mea și citeam o carte. Era cartea mea preferată, 
despre o lume fantastică. Atât de cuprinsă eram în paginile cărții, încât nu mi-am dat 
seama când am început să citesc cu voce tare: „Capricorn avea mulți oameni. Când 
unul dintre ei apărea pe ogoare sau pe ulițe, lumea încuia ușile și-și ascundea copiii. 
Îi numeau Degete-de-foc, Copoi. Oamenii lui Capricorn aveau multe nume. Dar exista 
unul de care lumea se temea mai mult decât de oamenii lui Capricorn. Era numit 
Umbra.”.
 Deodată, acest ucigaș de temut, Umbra, a fost gata să mă spintece. Am fugit 
repede în baie, cu cartea în mână. Nu știu cum a apărut acest tâlhar în camera mea. 
Probabil că citeam atât de intens, încât cuvintele au luat viață. Eram atât de speriată, 
în timp ce Umbra încerca să doboare ușa băii. Am citit în continuare cu voce tare: “Din 
fericire pentru locuitorii Ombrei, Deget-de-Praf a învins acest ucigaș al nopții…”. Dintr-o 
dată nu s-a mai auzit nimic. Umbra dispăruse. Am mai rămas puțin în timp baie, ca să 
fiu sigură că nu mai există niciun pericol. M-am întors în camera mea și m-am pișcat de 
mână, să fiu sigură că nu visez. Și, într-adevăr, nu visasem. Umbra a fost acolo și mi-a 
sfâșâiat o pernă. 
   Nu am spus nimănui această întâmplare. Ți-o spun doar ție pentru că am 
încredere că nu vei spune nimănui.
 Poate mă crezi, poate nu. Dar, s-ar putea ca și noi să facem parte dintr-o poveste 
deja scrisă.

Ana-Maria Totelecan, VII E

Magia cuvintelor

Călătoria în timp
 Mama lui Mihai a trebuit să plece într-o delegație, iar Mihai și tatăl său au rămas 
singuri câteva zile. Înainte să plece, le-a amintit de toate lucrurile importante care 
trebuie făcute în fiecare zi. 
 În a treia dimineață, Mihai a observat că s-au terminat cerealele lui preferate. 
Pentru că magazinul era aproape, tatăl lui Mihai i-a dat voie acestuia să plece să 
cumpere cereale.
 Pe drum, s-a întâmplat ceva ciudat. Mihai a observat o rază de lumină strălucitoare, 
vizibilă chiar și la lumina zilei. Lumina sclipitoare l-a cuprins și l-a tras în sus. Mihai 
s-a trezit înconjurat de niște omuleți verzi, cam ursuzi, cu ochii bulbucați. Aceștia l-au 
răpit pentru că voiau să studieze comportamentul unui copil din altă specie. Mihai a 
observat că se afla într-o mașină a timpului, condusă de un om și care se zgâlțâia de-a 
lungul și de-a latul cerului. El s-a împrietenit cu pilotul, un profesor de fizică, răpit și el 
de omuleții verzi. Acesta i-a promis băiatului că îl ajută să ajungă din nou acasă.
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Mașina timpului

 Mihai trebuia să apese butonul roșu, dar, din greșeală, a apăsat butonul negru de 
pe peretele din metal, ajungând într-o lume a dinozaurilor. Ceva foarte lung, cu un cap 
la una dintre extremități,  s-a apropiat de el. Era atașat de un corp imens și călca greoi 
pe pământ, cutremurând totul în jur. Unii întindeau gâturile lungi în căutarea celor 
mai bune frunze din vârful copacilor, iar alții zburau cât de sus puteau și roiau în jurul 
bălților și a lacurilor. Mihai era foarte impresionat de tot ce vedea, erau dinozauri din 
toate speciile.
 Deodată, băiatul a auzit un zgomot familiar și a văzut farfuria zburătoare, care 
venea spre el.  S-a urcat pe uriașa punte din metal și s-a trezit din nou în mașina timpului 
condusă de profesor. Acesta i-a promis că-l va ajuta să ajungă acasă și s-a ținut de 
cuvânt. Mihai i-a mulțumit și și-a luat rămas bun. 
Profesorul a introdus coordonatele finale, după care s-a deschis portalul spațio-
temporal, prin care Mihai a ajuns la casa lui la micul dejun. A doua zi, 28 aprilie 2050, 
era ziua lui de naștere, așa că ajunsese la timp.

David Hădărig, VII E
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 Încă de la începutul timpurilor omenirea a căutat nemurirea. 
 Într-o zi din anul 2080, un om, în laboratorul lui, lucra la mașina timpului. Omul 
avea o pisică pe nume Pilly. Aceasta stătea mereu pe lângă stăpânul ei. În acea zi, 
pisica a rămas singură acasă, deoarece stăpânul ei, om de știință, a mers la plimbare 
afară, pentru inspirație. Acesta avea nevoie de o idee genială, pentru a activa mașina 
timpului. Mașinăria era aproape gata, însă mai avea nevoie de ceva pentru a se activa. 
Pisica, ca de de obicei, se căţără, de plictiseală, pe tot felul de piese de mobilier. Omul 
de știință intră brusc pe ușă, iar Pilly s-a speriat, sărind de unde era pe jos. Din vina ei, 
o poțiune s-a răsturnat pe acea mașinărie. Aceasta a început să scoată sunete și să se 
lumineze. Omul de știință s-a dus repede în laborator, a luat pisica în brațe și s-a urcat 
în mașina timpului. El a presupus că mașinăria s-a activat și că urma să decoleze. 
 Asta s-a și întâmplat. Cu o viteză extremă, Pilly și omul de știință au făcut de 
câteva ori înconjurul Pământului. Dintr-o dată mașinăria s-a oprit, iar capsula în care 
ei erau închiși s-a deschis. Atât Pilly, cât și omul de știință au coborât. Aceștia au văzut 
că erau în același loc de unde au pornit, doar ca totul arăta altfel. Când s-a uitat pe 
fereastră, cerul era verde, iar, în jur, erau doar niște capsule. Pe jos era fier, priveliștea 
era întinsă. Vedeai tot pe o raza de cel puțin 8 km. Omul de știință și Pilly au ieșit afară 
pentru a afla mai multe. Pisica și omul ies pe ușă și merg spre un fel de robot pe care 
îl întreabă ce se întâmplă. Robotul le spune că este anul 3080. Acolo erau doar roboți. 
Toți aceștia se uitau la Pilly și la om de parcă nu ar mai fi văzut așa ceva. Unul dintre 
roboți, mai simpatic, le povestește că de peste 500 de ani sunt blocați în aceste cutii 
de metal și că nu mai pot scăpa de aici. Robotul le povestește și că oamenii au reușit să 
găsească nemurirea, soluția fiind transferarea conștiinței în niște roboți. Avantajul este 
că nu mor. Dar cu ce preț? Este oribil! 
Roboții sunt deștepți, de aceea reușesc cu ușurință să îi ajute pe Pilly si pe omul de 
știință să meargă înapoi, în anul lor. Condiția pe care roboții i-au pus-o a fost să facă 
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o declarație tuturor oamenilor din anul 2080, în care să spună că viața este bine să o 
trăiești cu moartea care vine când nu te aștepți și că nemurirea nu este cea mai bună 
alegere. Niciodată să nu își transfere conștiința în roboți, deoarece această nemurire 
este ca și cum ai trăi pentru totdeauna blocat într-o cușcă. Roboții se gândeau că 
dacă nimeni nu-și va transfera conștiința, atunci nici ei din trecut nu vor mai face asta, 
rezultând eliberarea lor.
Pilly și omul de știință au ajuns în cele din urmă acasă. Din această aventură, cei doi 
au învățat că tehnologia evoluează non-stop și că nu întotdeauna aceasta ne va ușura 
viața sau face fericiți.

Alisia Perşa, VII E

Familia

Personaje:
Felicia Mureșan - Kulcsar Noemi 
Karina Deac- Moldovan Karina 
Sofia Mureșan- Suciu Mia 
Marius Mureșan-Dobocan Raul
Adela Leva -Lung Ana 
Răzvan Pop- Vaida Ionuț

SCENA I
FELICIA (îngrijorată): Nu știu ce să zic, Răzvan. Știu că este a treia oară în ultimele două 
luni când vin la cabinetul tău, dar totuși simt că ceva nu este în regulă cu mine.
RĂZVAN (calm): Sunt mai mult ca sigur că rezultatele analizelor vor fi aceleași ca cele de 
dinainte. Ai continuat să iți iei medicamentele pe care ți  le-am recomandat?
FELICIA: Sofia a avut luna aceasta banchetul de final de clasa a opta. Nu am putut să o 
dezamăgesc, așa că toți banii pentru medicamente…
RĂZVAN (întrerupând-o): Ești convinsă că toți banii s-au dus pe banchet… sau pe viciile 
soțului tău?
FELICIA: Și atunci…în câte zile vor sosi rezultatele analizelor?
RĂZVAN: Te voi suna eu cat de repede. Tu doar ai grijă de nepoțica mea și de tine…(în 
șoaptă) dacă soțul tău nu e în stare să facă asta.
Ambii ies pe ușă.
SCENA II
Felicia intră pe ușă apartamentului în care locuiește impreună cu soțul și fiica sa.
MARIUS(tolănit și amețit de aburii alcoolului): Pe unde ai umblat până acum? (agresiv) 
Nu ai văzut că frigiderul e gol?! A trebuit să o trimit pe incompetent asta (arătând spre 
fiica sa) la magazine și a luat bere fără alcool! ( către Sofia) Credeai că mă prostești pe 
mine?
SOFIA (nevinovată): Doar de asta aveau.
MARIUS (urlă): Taci din gură! Nu te-am întrebat nimic!
FELICIA(îngrijorată): Nu te enerva. Mă duc eu să cumpăr.
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MARIUS (iritat): Normal că mergi! Și ai face bine să cumperi și ceva de mâncare! Ai 
înțeles? (sparge o farfurie) Că nu am de gând să mor de foame din cauza a două proaste!
Felicia vrea să plece cu Sofia dar Marius nu este de acord.
MARIUS: Ea rămâne acasă! (prinzând-o agresiv de braț)
Felicia pleacă.
Marius o loveștepe Sofia.
SOFIA: Te urăsc! (mergând în camera ei)

SCENA III
După o săptămână, Felicia se întoarce în cabinetul fratelui său. Acesta are părul răvășit 
și ochii sugerează că nu a dormit bine în ultimele zile.
FELICIA: Ce durează atât cu analizele? La ce bun e un frate dacă atunci când ai nevoie 
de el nu iți răspunde.
Felicia se pune pe scaun.
RĂZVAN: Te rog să nu mă faci să mă simt mai prost de atât…
Răzvan îi întinde hârtia cu rezultatele analizelor.
RĂZVAN: Și nu e vina mea că boala a ajuns la un stadiu așa de avansat.
FELICIA: Ba este vina ta! De fiecare data când am venit la tine mi-ai promis că totul va fi 
bine și uite unde am ajuns.
Felicia se ridică și lovește cu putere scaunul. Răzvan se ridică și el la rândul lui și iși 
îmbrățișează sora.

SCENA IV
Sofia și Marius intră în cameră, evitând contactul vizual. Trec câteva secunde de tăcere 
incomfortabilă.
SOFIA: Măcar ai iubit-o?
MARIUS: De când îmi ți tu morală mie?
SOFIA: De când a venit momentul să spunem lucrurilor pe nume. Mereu ai ținut să le 
arăți celorlalți unde greșesc. Pentru prima oara în viață ta vei asculta ce au de spus cei 
din jurul tău despre tine. Ai băut, ne-ai jignit, atât pe mine, cât și pe mama mea și nu 
ți-a păsat măcar o dată de fericirea noastră. Dimpotrivă, totul era despre tine și despre 
bunăstarea ta! Nu ai regretat niciodată ceea ce ai făcut?
MARIUS: Ai grijă ce  vorbești! Vezi că mâine ai școală. Trebuie să te culci.
Sofia se duce la culcare, în timp ce Marius își face bagajele.
MARIUS: Unde am ajuns? Să-mi dea mie fiica mea lecții despre cum să-mi educ copilul? 
(uitându-se la Sofia) Să vezi cum e să te descurci singură.

SCENA V
Sofia se trezește agitată din vis.
SOFIA: Adela, Adela, trezește-te!
Sofia o zgâlțâie pe Adela și se trezește.
SOFIA: Nu o să îți vină să crezi. Am visat că aveam o familie și un spital și niște analize 
și mama... a murit. 
Sofia iși lasă capul în jos. Adela o ia în brațe.
ADELA: Liniștește-te, a fost un vis, totul va fi bine!



Personaje:
Marcu Bogdan – Nadgob (o voce misterioasă, scurte intervenții)
Centea Laura – profesoara de biologie
Munteanu Lara –  Lara (face rost de subiecte)
Bălan George – Jorge
Băguț Lucian - Billy
Filip Andrei – Ben
Roșca Andrei – Fernando
Mesaroș Antonio – Tony
Tomoiagă Vlad –  Tom 

Scena 1

(O încăpere mică, cu un birou. Tom stă la birou, citind și subliniind pasaje din manualul 
de biologie. Ușa se deschide furtunos, lovindu-se de perete. Intră ceilalți elevi)
NADGOB (ascuns, nu apare în cadru, pe un ton mai grav):  Se apropie vacanța de vară. 
Cei 7 colegi sunt nerăbdători să scape de ultima teză.
TONY: Uaaa, deschide geamul, că miroase a creier ars!
FERNANDO: Tot cu nasu’  în cărți?
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Întra Karina în cameră.
KARINA: Adela, vrea cineva să te vadă!
Intră în scenă familia Mureșan.
FELICIA: Bună, scumpo! (se apleaca) Eu și soțul meu am dori să faci parte din familia 
noastră! Ce zici?
SOFIA: (în șoaptă lui Adela) Aștia sunt oamenii...
ADELA: Care oameni?
SOFIA: Tata și...mama.
KARINA (iritată): Haide, nu o face pe doamna să aștepte. Vrei sau nu?
ADELA (entuziasmată): Logic că vreau.
KARINA: Puteți să veniți în biroul meu să întocmim actele necesare.
Karina le face semn părinților sa meargă înainte. Karina îi zâmbește ironic Sofiei.
KARINA: Of, drăguța de tine, doar nu credeai că o să te aleagă pe tine.
Se uită chiorâș la Karina.
KARINA: La câte probleme mi-ai facut o să am grijă să iți caut o familie care să te facă să 
suferi destul, pentru că asta meriți.
Karina iese din scenă. Adela se întoarce în fugă după Sofia.
ADELA: Momentan au spus că nu vor să adopte încă un copil, dar am să-i conving și am 
să mă întorc după tine. Acum trebuie să plec, tu doar așteaptă-mă.
Adela iese din scenă.
SOFIA: O să aștept. 

Noemi Kulcsar, Karina Moldovan, Mia Suciu, 

Biologii



JORGE: (ironic): O să iți pice ochii în carte, ai grijă…
LARA: Nu-i stres, am subiectele de la frati-miu, profa nu le-a mai schimbat de-un secol. 
BILLY: (mirat, privind spre Lara): Serios!?
LARA: Da, serios! Nu știați?
TOȚI:(în cor): Umm, nu…
LARA: Tom, ia o pauză. Oricum, știi tot. (râzând)
BEN: Este „The Lion King” la mall. Vii cu noi?
TOM: (încet): Meh, nu mă simt prea bine. Stau și rezolv subiectele.
FERNANDO:(cu o oarecare îngrijorare): Sigur? Nu te superi? Adică, nu e prea corect 
pentru tine...
TOM: E ok. (râzând) Vă revanșați voi cumva.
LARA: Mulțumim tare mult!
BILLY: Uau, e deja cinci jumate. Avem autobuz la fără un sfert. Haideți, că întârziem la 
film.
TONY: Nu-i problemă, oricum până să inceapă vizionăm reclame.
JORGE: Am plecat. Să ai spor! 
TOȚI (fără Tom): Paaa! (ies, trântind ușa în urmă)

Scena 2
(O încăpere oarecum întunecată. Colegii, cu excepția lui Tom stau la o masă . În față, au 
fițuici cu răspunsurile de la teză)
NADGOB: După film, colegii învață rezolvările subiectelor.
LARA: Unu A.
BILLY: Doi C .
FERNANDO: Trei A.
JORGE: Patru B.
TONY: Cinci C.
LARA: Șase C.
BEN: Șapte D.
FERNANDO: Opt B.
JORGE: Nouă D.
BILLY:  Zece E.
LARA: Unșpe D.
BILLY: Doișpe B.
FERNANDO: Treișpe A.
BEN: Paisprezece C.
TONY: Cincisprezece C.
LARA: Astea-s! (zâmbind) Hai, că nu-i greu…
BILLY: Dar stai, știm măcar despre ce-i vorba?
FERNANDO: Lasă, o să fie bine.

Scena 3
(Elevii, fără Tom se află în sala de clasă. E pauză)
NADGOB: Este pauza dinaintea tezei. Cei șase colegi se așază în bănci. Dar cineva 
lipsește…
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BILLY (îngrijorat): Unde-i Tom?
LARA: Tocmai am aflat. Și-a rupt mâna, a alunecat aseară în baie.
BILLY (și mai îngrijorat): E grav?
LARA: Destul de... 
(Începe ora. Intră profesoara grăbită)

PROFESOARA (foarte grăbită): Bună ziua, elevi! Scuzați întârzierea, a fost consiliu. Vă 
împart subiectele. Din acest moment, nu mai vorbește nimeni. Dacă colaborați, împart 
nota la doi. Succes!
(elevii scriu în liniște pe foile de teză)
NADGOB: Elevii scriu în liniște răspunsurile redactate de Tom, foarte siguri pe ei. Sunt 
convinși că vor lua notă mare. 

Scena 4
(Elevii se află din nou la ora de biologie. Profesoara intră nervoasă)
PROFESOARA(nervoasă) : Lara, Billy, Jorge, Fernando, Tony, Ben! Nota 1! Răspunsuri 
total greșite! Și identice! A, sunt corecte pentru subiectele de anul trecut! De unde le 
aveți? Cine vi le-a dat?
(Elevii se uită unii la alții,cu priviri nevinovate. Tăcere.)
PROFESOARA: Spuneți. Vă ascult.
(încă câteva momente de tăcere)
PROFESOARA: Bine, vă aștept la vară. (cu un zâmbet malefic pe buze) Sunteți corigenți…
NADGOB: Elevii au intrat în bucluc…

Scena 5
(Elevii se află la o masă, fiecare cu câte o limonadă în mână. Tom are mâna ruptă)

NADGOB: Tom și-a ajutat colegii să învețe pentru examenul de corigență. Au învățat pe 
rupte și au trecut examenul cu note mari.
FERNANDO: Eh, am trecut și peste asta!
BILLY: Ce mai aventură…
BEN: Nu am fi reușit fără ajutorul lui Tom.
TOȚI: Mulțumim, Tom! (ridicând paharul cu limonadă)
TOM: Cu mare plăcere! Pentru asta sunt prietenii!

Bogdan Marcu, Laura Centea, Lara Munteanu, George Bălan, Lucian Băguț, 
Andrei Filip, Andrei Roșca, Antonio Mesaroș, Vlad Tomoiagă, IX B
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 În data de 15 ianuarie a anului 2019, în orașul Brașov, s-a organizeazat un turneu 
de fotbal la care au partcipat mai multe echipe din țară, inclusiv echipa noastră. Acolo, 
am observat un copil de vârsta noastră care a jucat foare bine.
 Pe acel copil nu a reușit nimeni să-l dribleze sau să-l faulteze. Era foarte bun. A 
marcat un număr foarte mare de goluri , 24 în doar patru meciuri. Toți cei de acolo ne 
miram cum este posibil ca cineva să facă așa ceva. Între timp am aflat că pe acel băiat 
îl cheama  Dar. Eu și colegii mei am încercat, fără success,  să comunicăm cu el.  În unul 
din meciurile din calificări am jucat contra echipei lui Dar. A fost un meci imposibil de 
câștigat. Am pierdut cu un scor de 5-0, toate golurile au fost marcate de necunoscutul 
Dar. Am fost eliminați din lupta pentru titlu. Acest copil nu a mai fost văzut niciodată la 
alt turneu.
 După terminarea concursului s-a aflat că Dar era un robot  care a venit să spioneze 
Pământul. Din acea zi am știut că atunci când văd un băiat care joacă foarte bine fotbal, 
e robot. Hmmmm… dar oare Ronaldo și Messi… ehh… nu cred.

Tudor Șteț, VII  E

Robotul fotbalist

Mitul iubirii
 În opinia mea, manifestarea iubirii este una dintre cele mai frumoase părți ale 
vieții omenești. Este un lucru înscris în firea umană; omul nu poate trăi de unul singur. 
În ,,Mitul reintegrării”, Mircea Eliade afirmă că în lipsa iubirii, „omul se simte despărțit 
de ceva”. Dorința de iubire și golul lăsat de lipsa acesteia sunt extrem de profunde, în 
special în timpul adolescenței, o perioadă în care te descoperi pe tine însuți și te simți 
vulnerabil, după cum spune Simona Popescu în romanul ,,Exuvii”: „O, nu, singurătatea, 
la vârsta asta, nu-i o treabă ușoară”.
 Fiecare om are propria sa viziune asupra poveștii ideale de dragoste. Cei mai 
mulți, când se gândesc la expresia „poveste de dragoste”, se gândesc la două nume 
celebre: Romeo și Julieta. Deși sunt considerați un simbol al îndrăgostiților, povestea 
lor a fost foarte tragică: dragostea celor doi a creat conflicte între familiile lor, care au 
dus la șase decese. Nu cred că cineva și-ar dori cu adevărat acest lucru. La fel cred și 
despre povestea lui Jack și Rose de pe Titanic. Chiar dacă multă lume o consideră ca 
fiind una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, eu cred contrariul. Într-adevăr, 
este foarte emoționantă, dar este de foarte scurtă durată și se sfârșește tragic, cu 
moartea lui Jack.
 În viziunea mea, o poveste frumoasă de dragoste trebuie să fie oarecum de 
durată, și chiar dacă finalul nu este tocmai ideal, acesta să nu fie tragic. Tensiunile 
apărute între cei doi îndrăgostiți să se rezolve ușor, iar diferențele dintre ei să nu fie 
o problemă, chiar din contră, să se completeze reciproc. Consider că, de o poveste 
de dragoste cu adevărat frumoasă îți amintești cu bucurie toată viața, chiar dacă s-a 
terminat și ai întâlnit o altă persoană specială.

Vlad Tomoioagă, IX B



 COBORÂND ÎN CEL MAI ADÂNC PUNCT. În cea mai ascunsă vale a sufletului 
aproape albă albicioasă. Lumea de afară sub timp stă, mai întâi, cu faţa întoarsă spre 
răsărituri, apoi, cu umbra ei cu tot, înspre apusuri... O privise pe Alia minute întregi, în 
răsărit de zi, din uşa întredeschisă a dormitorului. Dormea dezvelită, cu picioarele de un 
alb strălucitor în lumina însorită a dimineţii, încovoiate la piept, şi cu faţa spre uşă, gata 
parcă să-l şi vadă, nu doar să-l simtă venind, deşi conturul ochilor abia i se zărea, fiind 
acoperit de şuviţele mov-aurii căzute dinspre frunte. Iar Mitzi, în spatele ei, cu petele 
negre şi portocalii dispărându-i parcă, simţindu-l, şi-a deschis doar un ochi întins, peste 
blana ei albă, până înspre privirea lui Alexi. Tentat să-i facă jocul, Alexi şi-a închis şi 
el un ochi, privind-o doar cu celălalt şi ducând degetul la buze ca semn al liniştii de 
netulburat. Apoi, Mitzi şi-a deschis şi celălalt ochi, întinzându-şi lăbuţa albicioasă spre 
noptiera de la capul Aliei, atingând cu ea vaza cu un trandafir roşu, stingher, în ea. 
Vaza e cea pe care i-am luat-o eu, e aceeaşi. Iar trandafirul are câteva petale scuturate 
pe noptieră, dar e încă vioi. Peter? Şi Alexi îşi lipeşte clipirea de trandafir. Nu-i mai 
adusese flori din primăvară, de la sfârşitul lui mai, de ziua ei. Atunci, în centrul Silvaniei, 
se oprise în zarva târgului de primăvară de lângă biserica ungurească cumpărând de 
la una dintre gheretele cu ceramică un bocai de Corund albastru cu modele florale, şi 
din Piaţa Cirius i-a luat trei trandafiri roşii, preferaţii ei. Peter! şi-a mai spus o dată, apoi 
a trecut privirea din nou spre Alia care, pentru o clipă, a părut că-l vede cumva pe sub 
şuviţele mov-aurii, întorcându-se însă pe cealaltă parte către Mitzi, cu un braţ pe după 
cap şi aproape atingând cu degetele vaza albastră. Spatele dezvelit îi iradia acelaşi alb 
pur în lumina dimineţii, iar picioarele şi le dusese din nou spre piept. Trupul ei mic îi 
inspira în acel moment, pe care îl simţea curgând peste un timp fără timp, nelinişte 
împreunată cu o anume tristeţe, pe care i-o văzuse în ochi şi în noaptea abia trecută, 
când îi reproşase că a apărut acasă aşa, din senin, fără a-i da niciun semn sau, mai ales, 
când îl întrebase de Iacinta. A mai privit încă dormitorul, după care a închis uşor uşa. 
Revenind în birou, Aza era trează şi ea, iar, dinspre nucul de dincolo de fereastră, câteva 
raze de soare palid îi atingeau blăniţa arămie. Văzându-l, l-a ţintit cu ochii maronii la fel 
de neliniştiţi, precum neliniştea Aliei lăsată să doarmă. Nu te-am mai trezit şi o să mă 
ierţi. Nu ne putem limpezi, mai ales eu, cred, decât astfel. Te sun din Albia. Ai grijă... Foaia 
A4, cu scris mărunt a lăsat-o pe colţul biroului. Apoi a mângâiat-o pe Aza îndelung pe 
cap. Privirea ei din acel moment părea chiar uluită. Chiar pleci?!  
 Ninsoarea s-a pornit iarăşi, mărunt, soarele palid al dimineţii dispărând, între 
timp, sub cerul plumburiu. Trebuia totuşi s-o trezesc! îşi reproşează gonind înspre Valea 
lui Ulin. Reface acelaşi traseu, în sens invers, dar, spre deosebire de ajun, când încercase 
o anume mulţumire la gândul că o va  revedea pe Alia şi că vor fi împreună de Crăciun, 
sentimentul care-l încearcă acum e unul de risipire acută. Nicio şansă însă, nu mai e 
aproape nimic de făcut. Oprindu-se în Piaţa Cirius, voia să o sune şi să-i zică şi ei acest 
gând. Dar, poate că ei îi sunt de ajuns în zilele acestea vecinătatea caldă a lui Mitzi şi 
Aza, şi poate că şi compania lui Peter acoperindu-i, cum altfel?, o breşă nesupozabilă 
până acum şi pe care, în bună parte, eu însumi i-am creat-o. I-a trecut prin cap apoi o 
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altă breşă, abia în faşă, una în devenire, pe muchie, şi ca atare ce poate fi încă de evitat, 
amintindu-şi de Iacinta. Şi îi străbat gândul ochii ei verzi şi ploia parcă la fel de verde 
amestecată cu urme de lacrimi, din seara când coborâseră împreună Dealul Târgului şi o 
lăsase în poarta casei alor ei, cu Cimbru proptit pe labe în ploaie şi privind-o nelămurit. 
Deci, te-ai supărat! îi scrisese ea cu un anume năduf. Nu supărare era însă, supărarea e o 
stare prea comună şi prea simplă, oricine se poate supăra pentru orice. Cu totul altceva 
simţise atunci vizavi de Iacinta, şi poate în aceeaşi ordine a risipirii încercate atunci 
când o privea, doar cu câteva ore în urmă, pe Alia dormind. Inutilitate, dezagregare a 
propriului habitas fiinţial, peste care părea a se fi aşezat intricarea unor stări, dorinţe, 
nevoi ce ţin de o altă anatomie a fiinţei. Vom limpezi zilele astea, îi mai trece prin cap. 
Sau după sărbători, amintindu-şi că i-a tot promis lui Deli că va ajunge cumva în Albia. 
Iar în Albia, o va duce şi pe Ra cu el. Gândindu-se la Ra, a intrat apoi la Animax, un 
magazin relativ nou în Piaţa Cirius, cumpărând o cuşcă pentru pisici. Carry Sport Cat, în 
trend cu anglicismele, verde cu auriu. O să-i placă! şi a aşezat-o pe bancheta din spate a 
maşinii. Înainte de a demara, a deschis telefonul să o sune pe Iacinta pentru a-i zice de 
cuşcă sau să-i scrie câteva cuvinte. I-a scris însă doar lui Ulin, spunându-i că va ajunge 
în trei-patru ore şi că va înnopta la el. 
 Ca şi cu o zi în urmă, pojghiţa de nea acoperă drumul, destul de liber, lumina 
zilei, albă încă, desenând în ea, în margini, puncte şi linii întrerupte din loc în loc de 
urme discrete de paşi răzleţi sau de animale rătăcite. Aprinzându-şi o ţigară, Alexi lăsă 
întredeschis geamul de la portieră, auzind aerul cum şuieră, odată cu torsul mărunt al 
roţilor, trecând parcă vremea şi drumul de afară înlăuntru. Un poem recent, un fragment 
din acesta, aproape că-l murmură: Vremea şuieră scurt. Călătoria devine/ ea însăşi. La 
vale ninge mereu. Nori suri/ trec prin noi puncte-puncte... I-l spusese şi Iacintei, într-
una din nopţile apropiate din Debarcader. Mai exact, în noaptea după aniversarea lui 
Durog. Plecând de la chef mai repede pentru a nu fi văzuţi ieşind împreună, Iacinta l-a 
aşteptat atunci la intrarea în Debarcader, în intersecţia cu Lotrului, strada ce duce spre 
ai ei. Au intrat aproape tăcuţi şi îmbrăţişaţi în cameră, dezbrăcându-se apoi  în grabă şi 
aprinşi, Iacinta aruncându-şi bluza şi rochia peste Ra, întinsă pe foltoliu şi care, doar cu 
capul rămas la vedere, îi privea insistent de sub haine. Târziu, mult după miezul nopţii, 
după ce făcuseră din nou dragoste, Iacinta, cuibărită la pieptul lui, i-a cerut să-i spună 
ceva din ce scrisese în ultima vreme. Ai mai scris, aşa-i? Mirat mai întâi de ceea ce-i 
cere, a privit-o zâmbind cum sta cu capul sub braţul lui, întoarsă cu privirea însă spre 
el şi cu întreg corpul, cald şi transpirat, făcut şnur peste trupul lui, după care i-a spus 
câteva versuri dintr-un poem al ultimelor zile: Apoi mică mică nemaidesprinzându-
te îţi lipeşti/ ziua şi noaptea de mine fruntea şi umerii şi ochii/ şi viaţa întreagă. Şnur 
al fiinţei amniotic// în timp ce alte corpuri cândva locuite devin puncte/ din alte 
puncte... L-a ascultat tăcută, cu mângâierea mâinii aşternută pe pieptul lui. O tăcere 
îndelungă, întreruptă după aceea de o întrebare presărată cu cuvinte din poemul 
rostit şi oarecum neaşteptată: Şi drumul nostru, Alexi, se va aşeza şi el peste corpuri 
cândva locuite, devenite puncte puncte? Drept răspuns, i-a redat, dintr-un alt poem, 
versurile pe care le murmură acum gonind înspre Vale în şuierul vremii de afară şi al 
roţilor maşinii acoperind liniştea drumului ce cade în amurg. Da, înţeleg, călătoria e în 
ea însăşi cu starea ta de acum, cred, şi e doar drumul tău! mai adăugase atunci Iacinta, 
accentuând într-un anume fel ultimul dintre cuvinte. În fine, cel puţin asta înţeleg eu... 
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Ia-mă în braţe, i-a mai spus apoi, duă o pauză şi mai lungă, întorcându-se cu spatele, 
dar prinzându-i mâna şi acoperindu-şi cu ea fruntea, după care a şi adormit.
 Înainte de a intra în defileul Văii, opri pe o cărare ce se desprindea domol din 
şosea, cu gândul de a face câţiva paşi pentru a se desmorţi, lăsând însă motorul pornit. 
Umbra amurgului acoperă acum pădurea din partea dreaptă a drumului. În stânga 
însă locul e plin de ierburi înalte, unduind în vântul pornit să bată, iar lumina pală a zilei 
încă stăruie. Uitându-se bine, Alexi zări, undeva în afund, casa cu zugrăveală verde şi 
grădina acesteia, îmburuienită, ce ajunge aproape de drum. Şi recunoscu, tresărind ca 
de un gând reactivat, locul unde, cu multe luni în urmă, în primăvară, văzuse aici cuşca 
cu ursul brun în ea zbătându-se pentru a ieşi. Era pe atunci în plină criză cu Im şi într-
unul din drumurile spre Oltena, însoţit de Alia. Se oprise ca şi acum, iar Ulin îl sunase 
spuându-i că îl contactase Im foarte îngrijorată. Ce-i cu Alexi, a ajuns la tine? Ai grijă de 
el! îi spunea ea lui Ulin... 
 Umbra amurgului o ia la vale şi se opreşte într-un nor vânăt în cărarea răsfrântă în 
pădurea din cealaltă parte a drumului. Amurgul poate uneori străluci, poate avea poezia 
lui! îi trece lui Alexi prin cap, văzând luminiţele albe fulgerând prin crengile groase ale 
stejarilor din margini. Şi peste scoarţa albă a mestecănului de alături. Un alb la fel de 
strălucitor ca şi coapsele Aliei în dimineaţă, în Silvania. Şi urmele zăpezii par la fel de 
strălucitoare, punctate doar de maroniul închis al câtorva crengi desprinse din toamnă 
şi care-i pocnesc acum sub ghete. Poc-poc! se aude apoi vocea stridentă a chipului 
hidos cu ochi proptozici văzut în visul-coşmar pe holul din Marele Consiliu din Silvania, 
dându-se huţa dintr-o creagă într-alta, şi cu acelaşi rânjet peste dinţi îngălbeniţi şi 
cariaţi. Doamne, şi aici! îngaimă Alexi. Se aplecă grăbit şi făcu un bulgăre de zăpadă din 
marginea cărării, aruncându-l cu toată forţa înspre cregi. Apoi încă unul şi încă un altul, 
în timp ce chipul hidos sărea în continuare dintr-o creangă în alta, pentru ca în clipele 
următoare să se îndrepte în linia cărării şi a pădurii, făcând tumbe, schimonosindu-şi 
corpul şi îndepărtându-se. Iar din margini, ursul brun din cuşca văzută în primăvară 
părea a-i bara calea, alergând să-l întâmpine cu tot cu cuşcă. Poc-poc! Se schimonosea 
în continuare chipul hidos, sărind peste cuşcă şi peste coama pădurii odată cu şuierul 
vântului pornit în rafale şi clătinând totul… 
 -Poc-poc! Domnule, dormi! Îţi sună şi telefonul! 
 -Lângă portiera maşinii, aplecat, cineva îi tot bate în geamul întredeschis. 
 -Mergi cumva spre Silvania? îl aude apoi, în timp ce Alexi îl priveşte nedumerit.
 -Nu, înspre Vale! îi răspunde. 
 Deşteptat din aţipeală şi uitându-se mai atent, Alexi văzu un bărbat destul de 
înalt după cum era aplecat înspre portieră, cu barbă deasă şi mare şi cu o căciulă 
siberiană ce-i acoperea aproape toată fruntea. Încercând să-i zâmbească în timp ce-i 
vorbea, acesta lăsa să i se vadă, printre fire gălbui şi roşietice din barba în neregulă, 
dinţi nefiresc de mari şi cariaţi. Ochii mici, mijiţi spre el, păreau însă să-i fie blânzi.
 -Sunt de la casa de alături, nu mergi cumva…
 -Îmi pare rău! spuse, văzând că insistă, deşi abia îl mai auzea prin şuierul vântului 
care zburătăcea fulgii mărunţi şi deşi ai ninsorii peste parbrizul maşinii, în timp ce un 
pâlc de păsări cenuşii trecea razant dispre cărare înspre coama pădurii. Iar gândul îl 
duse instantaneu înspre Zara Rusnacul, fluturându-şi paltonul siberian învechit şi tot 
cu barba deasă şi roşiatică pe sus, urmărind păsările mari ce travesau, prin potopul alb, 
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Jiul de Târg. Intraţi în case şi faceţi galerii, vin ruşii! E sfârşitul, aveţi grijă… 
 -Chiar îmi pare rău! vru să mai repete, însă bărbatul deja se îndepărta spre 
şosea.  
 Prin umbra nopţii, abia îi mai zărea spinarea aplecată înainte şi urechile caciulii 
kaki, fluturându-i în ropotul vântului. E sfârşit de lume, Alexi! îşi aminti vorbele de pe 
vremuri ale lui Im, din visul cu ea de la The King, cu Manu năvălind 
peste ei alături de îngerul Eligor, din chiar timpul crizei lor. Vorbe 
preluate apoi, aidoma, de Alia în toamnă, la Casa Tauffer, după 
ce dansaseră pe The Man I love al Ellei Fitzgerald şi sub norii 
roşietici, udaţi apoi de ploaia năpraznică în care au găsit-o pe 
Aza. Uitându-se pe telefon, văzu într-adevăr că îl sunase Iacinta. 
Şi un lung sms tot de la ea: Ce faci?! Ra nu vrea să mănânce şi nici 
Cimbru nu pare în apele lui, poate-a răcit în ploaia de alaltăieri. 
Sunt la ai mei, merg însă peste câteva ore să mai văd de Ra. Ninge, ai grijă şi dă cumva 
un semn!!! Te sărut… Of, ţi-am făcut de lucru, ajung în câteva ore, te sărut şi eu, vorbim! 
i-a răspuns Iacintei, fără a se mai gândi că promisese să se oprească la Ulin, demarând 
şi reintrând pe drumul spre Vale. Şoseaua era la fel de liberă, însă întunericul devenise 
între timp pâclos, în lumina farurilor dansând în continuare fulgii mărunţi de nea şi 
vântul aspru sub şuierul roţilor. E aproape sfârşit de an! se gândi Alexi, rulând grăbit, 
oarecum în contrapondere la imaginile cu Im şi Alia ce insistau să-i stea parcă nemişcate 
în memorie, în golul de timp doar al lor. O vedea pe Im la The King, localul de la subsol 
din central vechi al Silvaniei, încercând să-i spună că sunt, ei amândoi, în amurg, că e 
chiar sfârşitul pentru amândoi, după care dansând lasciv pe mese, şi năvălirea lui Manu 
şi a lui Eligor şi apoi dispariţia ei în mulţimea pestriţă rânjind şi pusă pe glume. Şi, peste 
timp, la Casa Tauffer, aflată aproape vizavi de The King, pe Alia dansând lipită de el 
cu faţa îmbujorată sub norii roşiatici ce cădeau peste alee, alergând după aceea prin 
potopul de ploaie ce cuprinsese întreaga Silvanie. Alia însă azi nici măcar nu s-a trezit 
să-l petreacă din uşă, dar nici eu n-am făcut nimic, lăsând-o să doarmă. Ploaia apoi de 
pe Dealul Târgului de alaltăieri, cu Cimbru şi Iacinta, şi cu aerul ei de adolescentă timidă 
din faţa casei alor ei. E sfârşit de an, ceea ce e totuna cu sfârşit de lume! îşi mai zice 
Alexi gonind deja prin defileul Văii. N-ai lămurit nimic cu Alia pornindu-te tam-nesam 
în Silvania, sau poate că da! Poate că e încă de văzut calea de acum, şi nu vreuna din 
ce tot insistă singuraticul Uspensky cu învăţăturile sale, nu ţi se potriveşte niciuna, nu 
ai putea fi niciodată nici fakir, nici călugăr, nici yoghin. Nici măcar tu însuţi nu mai poţi 
fi, cel pe care te ştiai cândva! Soarele tău dinlăuntru, cel pe care-l declamă ursul-hâtru 
şi deşănţat de Depardieu, e încă de căutat! Eşti încă în exilul tău, hipertrofiat, pe care îl 
tot îmbraci în armata de metafore inutile. Eşti încă departe de insula la care tot visezi, 
deşi doară e  insula ta, zi de zi, noapte de noapte…    
   (Fragment extras din romanul cu același titlu în curs de apariție)
 Profesor Ștefan Melancu



 Importanța cuiva sau a ceva ni se relevă atunci când îi simțim lipsa. Locul însemnat 
pe care descoperirile tehnice și științifice îl ocupă în viața noastră îl putem aprecia 
în momentul în care ne imaginăm cum ar arăta o zi obișnuită în absența lor. Este un 
exercițiu pe care îl propun elevilor atunci când discutăm despre revoluția industrială 
și impactul său. Cât de banale ne par astăzi electricitatea, autovehiculele și, mai ales, 
mijloacele de comunicație!
 Tehnologia vine în întâmpinarea dorinței omului de a-și ușura existența, dar și 
a nevoilor de a ști, de a socializa, de a ne afirma; și toate acestea într-o manieră ușoară 
și rapidă. Cum să ne surprindă atunci răspândirea sa masivă, când ea exploatează și 
satisface trebuințe umane de bază? În calitate de istoric însă, nu te mulțumești cu 
constatarea unei stări de fapt, ci pornești în direcția scrutării precedentelor sau a 
căutării antecedentelor. Așadar, cum erau abordate nevoile de bază evocate mai sus 
înainte de utilizarea tehnologiei?
 Societățile preindustriale (ne vom referi în cele ce urmează la cea europeană, însă 
situația descrisă este una general valabilă) erau dominate 
de o insecuritate a existenței endemică: bolile și războiul 
erau la ordinea zilei, condițiile de trai fiind, din acest motiv 
și multe altele, precare. În acest context, lupta pentru 
supraviețuire era o preocupare permanentă, într-un mod 
pe care noi, astăzi, cu greu îl înțelegem, de la căldura 
caloriferului, lumina becului electric și vecinătatea unui frigider plin. Cu toate acestea, 
omul nu a încetat niciodată să caute soluții și să viseze. Mereu a găsit modalități de a 
opune rezistență în fața unei realități cotidiene apăsătoare, fie practic, fie prin religie, 
artă, magie. Istoricul religiilor Ioan Petru Culianu spunea că tehnologia modernă 
– prin cuceririle sale care păreau la început de neconceput – s-a substituit magiei, 
transpunând în realitate visele cele mai vechi ale omenirii. Electricitatea, transporturile 
rapide, televiziunea, avionul – și, am putea adăuga, în cinstea tuturor, telefonia mobilă, 
internetul, rețelele de socializare online – îndeplinesc promisiuni formulate mai întâi 
de magie: producerea și menținerea constantă a luminii, deplasarea instantanee, 
comunicarea la distanță și în timp real. Științele se pun astfel la dispoziția publicului larg, 
ca o „magie democratică”. Pe de altă parte, atrage atenția savantul român, costul plătit 
pentru dezvoltarea științelor exacte și a tehnologiei a fost o cenzură a imaginarului, în 
urma căreia facultatea creativă și imaginativă a omului a fost mult sărăcită.
 Nu ne rămâne decât să explicăm ce se înțelege prin magie, dintr-o perspectivă 
culturală și istorică, insistând asupra acelor trăsături care au permis oamenilor din 
timpurile premoderne să își exploreze visele și dorința de mai bine.
 Magia desemnează suma de tehnici menite să asigure controlul asupra forțelor 
naturale și supranaturale, asupra ființelor din jur – omenești și nu numai –, dar și asupra 
sentimentelor și deciziilor semenilor.   Perioada Renașterii, cu deosebire secolul al 
XVI-lea, a marcat apogeul magiei, în sensul interesului care i-a fost acordat de către 
marile personalități ale epocii. Este vorba, însă, despre o magie savantă, studiată 
ca o cale ezoterică (adică ascunsă celor neinițiați) spre cunoaștere, fiind bazată pe 
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înțelepciunea antică și preocupată de probleme complexe, cum ar 
fi legile și misterele universului. Alchimia este o disciplină celebră a 
magiei renascentiste, care se definește prin căutarea unui panaceu 
(leac universal), a elixirului nemuririi și a perfecționării spirituale 
a umanității. În schimb, la nivelul maselor predominant inculte, 
se practica un alt tip de magie, care a persistat multă vreme în 
mentalitatea populară, unele aspecte perpetuându-se până în 
zilele noastre, în special în mediul rural. Aceste practici vizau 
scopuri concrete precum schimbarea vremii, vindecarea de boli sau 

influențarea relațiilor dintre oameni.
 În categoria procedurilor magice se impun alte câteva linii de demarcație, 
chiar dacă, în realitate, ele se întrepătrundeau adeseori. Astfel, există, pe de o parte, 
magia demonică – prin care erau invocați demonii – și, pe de altă parte, cea care 
exploatează virtuțile ascunse ale naturii. De asemenea, se face distincția între o magie 
vindecătoare și protectivă, una vătămătoare, respectiv iluzionism și divinație. Aceasta 
din urmă presupune prezicerea viitorului prin diferite metode, de pildă interpretarea 
comportamentului animalelor domestice sau al păsărilor ori a viselor premonitorii. 
Practicile magice, independent de intenția lor, au în comun o serie de caracteristici. 
În primul rând, necesită o inițiere prealabilă, care poate să îmbrace diferite forme, iar 
îndeplinirea lor depinde de o serie de cuvinte și gesturi simbolice, în lipsa cărora ritualul 
magic este lipsit de valabilitate. În al doilea rând, efectul magic se produce în baza 
principiilor similitudinii și contagiunii.  Cu alte cuvinte, gestul imitativ al magicianului 
poate produce o acțiune similară la o scară mai mare. Cel de-al doilea principiu stabilește 
legătura continuă dintre două entități aflate cândva în contact; de aceea, o acțiune 
imprimată asupra unui obiect va avea urmări și asupra persoanei de care a fost legat 
– aceasta este, pe scurt, tehnica voodoo. În ultimă instanță, magia se naște din nevoia 
de a controla soarta nesigură, precum și natura, la fel de amenințătoare. În consecință, 
practicile magice ne apar ca fiind necesare și apreciate, dezvoltându-se convingerea că 
acestea pot avea efecte benefice. Se ținea cont totodată și de posibilitatea de a face rău 
prin intermediul magiei, motiv pentru care aceasta era în egală măsură temută. Magia 
este, așadar, ambiguă, aceeași persoană putând fi beneficiar și victimă a magiei. Nu 
suntem departe nici în cazul tehnologiei, când ne gândim că ea este foarte folositoare, 
dar ne poate și dăuna în același timp.
 Un exemplu concret referitor la preluarea de către știința modernă a atribuțiilor 
magiei ar trebui să fie edificator. Plănuim o ieșire la pădure, activitate pe care omul 
contemporan o are în comun cu înaintașii săi premoderni, cu diferența că primul o 
face de agrement, în vreme ce pentru predecesorii săi constituia ocazia suplimentării 
surselor de hrană. În ambele situații, starea vremii este hotărâtoare, dorința de a avea 
lucrurile sub control este aceeași, doar mijloacele diferă. Pentru noi, oamenii de astăzi, 
este firesc să urmărim prognoza meteorologică, la buletinul de știri sau pe internet. În 
trecut, era foarte probabil să se recurgă la divinație; și, tot atât de probabilă ar fi fost și 
efectuarea unor ritualuri, în speranța că vremea se va îmbuna.
 În zilele nostre, ne folosim de descoperirile științifice și tehnice în mod curent, 
natural, chiar și credem în eficiența acestora și în capacitatea lor de a ne îmbunătăți 
traiul. Predecesorii noștri aveau același obiectiv, însă nu și posibilitățile noastre. 
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 Astfel, una dintre puținele resurse pe care le aveau la dispoziție pentru a lupta 
împotriva incertitudinilor și greutăților vieții, dar și pentru a-și colora existența era 
magia, despre care se credea că are efecte reale asupra oamenilor și naturii.

Profesor Cătălina Covaciu

 Clubul de robotică, PrimeTech, al liceului nostru ar trebui să fie un motiv de 
mândrie al elevilor acestui liceu. 
 În cadrul acestui club, nu se construiesc numai roboți, ci și prietenii. Orice 
membru știe ca este un mediu în care ești încurajat să îți exprimi ideile. Eu am decis 
să mă înscriu la acest club în iunie 2018. Mă gândeam că din aceasta experiență pot 
numai sa câștig. Ceea ce m-am gândit a fost adevărat. Deseori stau după ore in sala 16, 
sala de robotică, și vorbesc cu prietenii mei. 
 În toamna anului 2016, liceul nostru a început sa 
participe la concursul First Tech Challenge, formându-se 
echipa de robotică. Primii membri nu știau exact ceea 
ce înseamnă un club de genul, dar au învățat pe parcurs. 
Au construit primul lor robot, Phoenix, și au participat 
la mai multe competiții. Au concurat la nivel național 
la București unde și-au îmbunătățit robotul și au fost 
surprinși să vadă cât de multe echipe au fost.
 În sezonul următor, ei deja știau mai multe si erau 
mai buni. Au lucrat și au lucrat ca să perfecționeze un robot. În acest sezon, au ajuns la 
naționale încă o dată, au concurat cu cele mai bune echipe din România. 
 Sezonul în care suntem acum, Rover Ruckus 2018-2019, este primul la care 
particip eu. Până acum am concurat la doua demo-uri, adică concursuri amicale. Primul 
s-a ținut chiar la noi la liceu. Noi l-am organizat și au participat 9 cluburi de robotică. 
Unele din Cluj, altele din alte orașe. A fost o experiență minunată în care am luat locul 
4, ceea ce m-a bucurat pe mine cel mai tare. 
 Celălalt demo la care am participat a fost DemoPunk, organizat de prietenii noștri 
din Turda. Am concurat în Salina Turda, ceea ce a fost incredibil. Am avut un robot care 
a punctat foarte bine in fiecare meci, chiar daca au fost numai 4. Am câștigat aurul 
acolo și a fost șocant să mergem după medaliile pentru prima data in acest sezon. 
 În 26 ianuarie vom concura cu alte 41 de echipe la un demo organizat de Nație 
Prin Educație. Noi avem un robot mai bun ca în celelalte concursuri amicale, noi știm 
că vom avea rezultate bune. 
 Din fericire, până la concursul eliminatoriu, mai avem aproximativ o lună. În 
această lună, noi vom termina un caiet tehnic, robotul și codul. Noi ne dorim cu tot 
sufletul să ajungem la naționalele și în acest an. 
 Daca doriți să vă alăturați acestui club, să știți că sunt foarte multe lucruri în 
club pe care ați putea să le faceți. Un club de robotică este mai mult decât construirea 
unui robot, este colaborarea pentru un caiet tehnic superb, pentru paginile noastre de 
Facebook și Instagram. 

PrimeTech
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 La început pare greu să te alături unui club de robotică, dar îndată ce ești în club, 
parcă nimic nu este așa dificil precum părea înainte. Lucrăm împreuna, ne distrăm 
împreuna, câștigăm împreună.

    Oana Topan, X B

Marea lectură
 Un eveniment unic la care cei mai mulţi dintre oameni pot doar să viseze. În data 
de 6 octombrie 2018, patru mii de persoane s-au adunat în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca 
pentru a depăşi recordul realizat în India, prin care 3071 de oameni au citit în cascadă 
dintr-o carte.
 Evenimentul organizat în oraşul nostru a durat 10 ore şi 20 de minute, timp în 
care participanţii au citit fără oprire din cartea „100 de poeme alese”, scrisă de celebrul 
poet român Mihai Eminescu.
 Odată intraţi în zona dedicată evenimentului, am descoperit multe activităţi 
frumoase şi standuri amenajate care încurajau cititul. A fost un eveniment foarte 
interesant şi o ocazie unică pentru a intra în Cartea Recordurilor. Am petrecut timp 
împreună cu prietenii, distrându-ne. A fost ca la o petrecere, am mâncat îngheţată, 
pizza şi am participat la multe jocuri. Timpul de aşteptare a fost foarte lung, am stat 
aproximativ 6 ore, dar l-am petrecut cunoscându-ne mai bine unii pe alții şi pentru un 
scop nobil, acela de a face cât mai cunoscut oraşul Cluj-Napoca. 
 Când, într-un final, am ajuns pe scenă, ne-am citit fiecare partea lui de text din 
carte, iar, la sfârşit, am primit un mic premiu din partea organizatorilor, o gustare dulce 
bine meritată.
 Aşa cum a spus şi Gabriel Bota, iniţiatorul evenimentului „revoluţia începe cu o 
carte”. Singurul nostru regret este că nu au participat mai mulţi elevi, cel puţin 10.000, 
astfel încât recordul să fie cât mai greu de depăşit.

Iulia Folea și Daria Nechita, VI A



 Perfecțiunea... un cuvânt pe care îl tot aud în ultimul timp. Majoritatea oamenilor 
își doresc să fie perfecți, dar aceștia nu se gândesc că dacă toate persoanele ar fi 
perfecte, lumea ar deveni un loc monoton și lipsit de viață. Perfecțiunea este exact 
ca linia orizontului, cu cât crezi că te apropii de ea, cu atât îți dai seama că e la fel de 
departe . 
 Hai să uităm pentru câteva zile acest cuvânt . Probabil lumea ar fi mai bună, mai 
amabilă și mai mândră de propriile forțe. Nu am fi mereu dezamăgiți și supărați că nu 
am reușit să facem lucrurile perfect, ci ne-am da seama că am încercat şi că ne-am 
străduit să facem lucrurile cât mai bine.
 Poate că uneori m-am simțit și eu mai descurajată şi dezamagită că nu am reușit 
să fac anumite  lucruri perfect, îmi era frică să le fac  pentru a nu greși, dar mi-am dat 
seama că aceast lucru nu m-a ajutat cu nimic. Perfecțiune? Nu...hai să iubim tot ce e 
imperfect şi să uităm pentru un timp de acest cuvânt . 
 Perfecțiunea, uneori, poate deveni și un lucru bun, însă nu trebuie să abuzăm 
de acest lucru căci am putea foarte ușor să ne pierdem încrederea în noi.
 Există o grămada de persoane pe care le cunosc şi care și-au pierdut încrederea 
în sine doar fiindcă au încercat să facă lucrurile perfect.
 Poate că imperfecțiunea ne face mai buni. Dacă am face un lucru imperfect am 
putea să îl reluăm ușor şi să îl perfecţionăm fără să ne fie teamă. Imperfecțiunea este 
un lucru minunat și ar trebui să îl prețuim.

 Alexandra Tomoiagă, VI D

Perfecțiunea

Viața în culori
 Într-una din dimineți m-am trezit cu gândul la visul pe care l-am avut. Am 
visat că, dintr-o joacă, m-am lovit la ochi și nu mai puteam să văd pentru o perioadă.  
Cum m-am trezit, am început să meditez la gândul de a fii orb, și ce norocoasă sunt 
că Dumnezeu mi-a oferit cel mai frumos cadou, doi ochi frumoși care mă ajută să 
deosebesc lucrurile, oamenii, animalele și culorile. 
 M-am gândit să ies pe afara și să mă bucur de culorile vii ale primăverii. Cerul 
era albastru deschis, pe ici pe colo câte un nor alb ca zăpada, copacii cu frunze verzi și 
ghioceii care așteptau să fie călcaţi de zâna cu rochia multicoloră, coronița din struguri 
și viță-de-vie și cu pantofi de cleștar. În jurul meu, copiii, adolescenții, adulții și bătrânii 
erau îmbrăcați in haine subțiri multicolore. 
 Pe drum spre casă, m-am întâlnit cu un nevăzător. M-a întrebat cum este vremea 
afară, iar eu i-am răspuns că este minunat, frumos, iar culorile primăverii trezesc natura 
la viață. Lacrimile au început să îi curgă pe obraz, dar nu din cauza mea, ci din pricina 
faptului că și-ar mai fi dorit să mai vadă măcar o dată cerul albastru. 
 În acea zi am realizat cât de norocoasă sunt că pot vedea minunățiile și culorile 
ale acestei lumi frumos creionate. 

Alexandra Tomoiagă, VI D
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 Timpul... o scurgere continuă, probabil infinită. Uneori, în aceasta lume, toți 
cerșim câte ceva, dar de cele mai multe ori sufletul se usucă sub privirile celor grăbiți 
și prea ocupați. Timpul este intangibil. Vom încerca să-l atingem și nu vom putea… 
este perpetum, nu-l vom opri niciodată. Cel mai important, este atât de prețios încât 
nu se poate cumpăra cu toate bogățiile lumii.
 Timpul este viață deoarece suntem și existăm de la prima până la ultimă clipă, 
este zestrea noastră. Oferim mai mult timp din viața  noastră pentru a ne îndeplini 
multe vise și dorințe ce țin de partea materială a acestei lumi, în dauna pârtii spirituale, 
în dauna sufletului nostru. Ne facem timp pentru carieră și mai puțin pentru rugăciune. 
Nu ne mai facem timp să  petrecem cu copiii noștri, cu părinții, cu bunicii noștri, nu 
avem timp să zâmbim, să râdem. Omul care zâmbește și care oferă cu generozitate 
zâmbetele sale, e un om care iubește  oamenii, care dorește ca lumea în care trăiește 
să fie o lume veselă, o lume plină de nădejde, de speranță, de bucurie și de prietenie.
 Timpul este moneda vieții noastre și de noi depinde cum o vom cheltui. Cel 
mai frumos cadou pe care îl poți face cuiva este timpul tău pentru că dăruiești o 
bucată din viața ta pe care nu o vei mai putea lua înapoi niciodată. 

Alexandra Tomoiagă, VI D
 

Globul de cristal al timpului 
 Timpul zilei i se părea cu totul aparte, iar computerul de pe birou parcă numără 
alte ore:
 -Cristina, uite ce formă are timpul! - spuse Mihai arătându-i o minge de cristal 
pe care o ținea în palme.
 -Nu înțeleg. Ce vrei să spui? Ce legatura are această minge cu timpul?
 Atunci Mihai a invitat-o să ia loc și a început să dezvăluie misterul:
 -Aceasta nu este o simplă minge, este un glob de cristal...globul de cristal al 
timpului, pe care l-am moștenit de la străbunica mea. El îți poate arăta trecutul, deci, 
dacă vrei să retrăiești anumite momente din viața sau să revezi persoane pe care le-
ai pierdut, este suficient sa îl atingi și el îți va arăta ce vrei să vezi. Dacă vrei să îți vezi 
viitorul, trebuie sa fii pregătit. Îți vei vedea întregul viitor, cu bune și cu rele, fără a-l 
putea opri.
 -Nu pot să cred! Tocmai mă gândeam la bunica mea de care îmi este atât de 
dor, deoarece a plecat de mult dintre noi... Cristina privea fix globul de cristal, iar ochii 
i s-au umezit și pe obraz i s-au prelins câteva lacrimi.
 -Nu te întrista, cu o simplă atingere poți să o revezi pe bunica ta. 
 Cristina, foarte emoționată a atins globul și după doar câteva secunde a revăzut 
momentele minunate din copilărie, petrecute alături de bunica ei. Deodată, chipul ei 
s-a luminat și radiind de bucurie, a schițat un zâmbet. Pe fața ei se putea citi fericire.
 -Mulțumesc, mulțumesc mult pentru clipele frumoase pe care nu le-aș fi revăzut 
fără ajutorul tău! Globul acesta este fantastic. Datorită lui mi-am potolit dorul pentru 
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bunica mea... Trebuie să avem mare grijă de el, să îl ținem într-un loc sigur, că... cine știe 
când ne mai lovește vreun dor!
 Cei doi se uitau întrebător la glob:
 -Ce zici, încercăm și viitorul? a întrebat Mihai râzând
 -Nu, e mai bine să lăsăm totul un mister!

Andrada Matei, VII D

 Timpul zilei i se părea total aparte, iar computerul de pe birou număra alte ore.
       -Cristina, uite ce formă are timpul!  auzi ea din sufragerie, unde se grăbi să vadă ce 
s-a întâmplat.
       Spre surprinderea ei, în sufragerie nu era nimic în afară de fratele ei mai mare pe 
care se supără crezând că el a fost de vină. Dar fratele Cristinei a negat totul spunând ca 
el se uita la televizor şi că nici măcar nu îl interesează ce frumoasă este ziua. Spunând 
acestea, Cristina îl crede dându-şi seama de nepăsarea fratelui său mai mare. Peste 
douăzeci de minute, mai aude același lucru, dar de data aceasta fratele ei nu mai era 
acolo, defapt el nu mai era nicăieri, de parcă l-ar fi înghițit pământul.
         Acum era ceva mult mai rău decât fratele său, era un fel de monstru extraterestru 
care apărea şi dispărea de câte ori dorea el. Cristina,speriată, alergă către uşa casei. 
Monstrul ajunsese înaintea ei blocând ușa, prinzând-o pe Cristina și teleportându-se 
cu tot cu ea pe lumea cealaltă. 
          -Ce este asta? întrebă Cristina.
          -Aceasta este lumea creată de coșmarurile oamenilor, spune monstrul. O să ajungi 
să înțelegi mai încolo! Răbdare, copilă!
          Această lume este apropiată de a noastră, dar totuși departe de orice cunoscuse 
Cristina până atunci. Şi ei aveau magazine şi chioșcuri ca şi noi, dar vindeau tot felul de 
lucruri pe care noi nu le avem. Monstrul se oferă să îi cumpere Cristinei mâncarea lui 
preferată care era un covrig cu fructe mixte, fructe inexistente pe lumea noastră. După 
ce a mâncat covrigul monstrul vorbise cu Cristina despre problemele lumii lor, lumea 
monştrilor prietenoşi. Singura problemă era destul de mare ţinând cont că timpul 
stătea în loc asemenea unui ceas fără baterii. Când auzi problema, Cristina sări în 
ajutorul monstrului spunând că îi va ajuta, gândindu-se că îi va putea face pe monștrii 
să vadă apusul şi răsăritul cum o facem noi, oamenii.
   Cristina îl roagă pe monstru să o ducă înapoi pe lumea ei ca să cumpere baterii 
pentru toate ceasurile din lumea monştrilor. Când auzise că problema lor ar putea 
avea rezolvare, monstrul o teleportează pe fată din magazin în magazin ca să cumpere 
baterii pe care le adună într-un sac gigantic. Înapoi pe tărâmul monştrilor a fost nevoie 
ca toți monștri să lucreze împreună  pentru a pune baterii la fiecare ceas. Ultimul ceas 
care avea nevoie de baterii era un ceas la fel de mare ca cel din turnul Londrei. Acolo a 
fost nevoie de toți monștri să se urce unul peste altul până în vârful turnului.
          După ce toate ceasurile au pornit, timpul începuse din nou să se miște. Cristina l-a 
rugat pe monstrul care a adus-o aici să îi umple sacul în care au adus bateriile cu covrigi 
şi să o ducă înapoi acasă. Monstrul a făcut întocmai şi, cât ai clipi, Cristina s-a trezit în 
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sufragerie, cu fratele mai mare lângă ea, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
 Să fie timpul relativ, aşa cum a spus Einstein? Să aibă timpul o formă? Ce formă 
are timpul?... Întrebări la care doar Cristina ştie răspunsul.

Andrei Şumlea, VII D

        Primăvara

           Vine, vine primăvara,
                   Cu mirosul ei de flori
          Și cu gâze și cu fluturi
          Și cu soare zâmbitor.
 
          Primăvară, primăvară,
          Se întorc păsările în țară.
          Câmpul este înverzit.
          Toate florile au înflorit.
 
          Soarele e sus pe cer 
          Și zâmbește fericit.
          Primăvară, primăvară, 
          Bine ai revenit!

Georgiana  Juchi, II G

           Albinuța

          Albinuța, hărnicuța,
          Odihnește pe-o crenguță; 
          Mami zice s-o mai las.
          Dacă nu, mă înțeapă în nas.

          Locuiește într-un stup, 
          Toată ziua țup, țup, țup.
          Polenul ea îl adună,
          Ca să facă mierea bună.

          Hărnicuță tot mereu,
          Își ajută familia la greu: 
          Frați, surori, cu mari și mici,
          Să nu uităm de bunici.

 

        România

 Frumoase locuri sunt la noi,
 Dealuri, munți, câmpii și văi.
 Și pe dealuri stânele de oi,
 Iar oamenii se-ajută la nevoi.

 Iar în țara noastră frumoasă 
 Trebuie să fii o ființă credincioasă
 Aici, dacă vei veni,
 Țara noastră-o vei iubi!
 
 Eu sunt micuțul românaș
 Și sunt un bun ceteraș
 Hora noastră o-ndrăgesc
 Țara mea eu o iubesc!

  Cristina Fizeșan, II G

             Școala

 Dimineața mă trezesc devreme
 La școală mă duc cu plăcere
 Citesc, scriu, socotesc
 Și cu colegii povestesc.
 
 La școală am învățat înmulțirea
 Și, desigur, împărțirea;
 Grupa cifrelor istețe 
 Vrea mereu să ne învețe.
 
 Noi la școală avem teme, 
 Ne mai și distrăm cu ele.
 Uite silaba, uite cuvântul
 Și-a ieșit poezia ca vântul!

Eduard Coroiu, II G



75

              Este albinuța mea
               Și vreau să mă joc cu ea,
               Dar mi-e frică să mă bag
               Pentru că ea are ac.

Paula Marian, II A

      Țara mea

              România, țara mea,
              Multe am învățat în ea,
              Sănătate și iubire,
              Dragoste și fericire!

              Români din țara noastră,
              Să aveți bucurie-n casă,
              Să trăiți în armonie,
              Cu toții pe această glie.

              Fără liniște și pace,
              Nimic nu se poate face. 
              Și în țara mea aș vrea 
              Dragoste și pace să pot avea.

   Adela Miron, II G

                      România

              Dragă Românie, 
              Frumoasă țară a mea.
              Eu m-aș plimba în tine
              Toată viața mea.

              Tu ești o țară mare
              Și poți multe sub soare.
              Eu mă gândesc la tine 
              Cum mă gândesc la mine!

               Eu nu m-aș depărta,
               Frumoasă țară a mea,
               Nu te voi părăsi!
               Aici eu voi trăi!

Briana Podar, II G



 A social networking service (named also “social networking site” - SNS or “social 
media”) is an online platform which people use to build social networks or social 
relations with other people who share similar personal or career interests, activities, 
backgrounds or real-life connections.
 The social networks are distributed across various computer networks. The 
social networks are inherently computer networks, linking people, organization, and 
knowledge. Social networking services vary in format and number of features. They 
can incorporate a range of new information and communication tools, operating 
on desktops, on laptops and on mobile devices such as computers tablet and smart 
phones. They may feature digital photo/video/sharing and “web logging” diary 
entries online (blogging). Online community services are sometimes considered 
social-network services by programmers and users, though in a broader sense, 
a social-network service usually provides an individual-centred service whereas 
online community services are group-centred. Defined as “websites that facilitate 
the building of a network of contacts in order to exchange various types of content 
online,” social networking sites provide a space for interaction to continue beyond in 
person interactions. These computer-mediated interactions link members of various 
networks and may help to both maintain and develop new social ties.
 Social networking sites allow users to share ideas, digital photos and videos, 
posts, and to inform others about online or real-world activities and events with 
people in their network. While in-person social networking – such as gathering in 
a village market to talk about events – has existed since the earliest development 
of towns, the Web enables people to connect with others who live in different 
locations, ranging from across a city to across the world. Depending on the social 
media platform, members may be able to contact any other member. In other cases, 
members can contact anyone they have a connection to.
 The success of social networking services can be seen in their dominance in 
society today, with Facebook having a massive 2.13 billion active monthly users and 
an average of 1.4 billion daily active users in 2017. LinkedIn, a career-oriented social-
networking service, generally requires that a member personally knows another 
member in real life before they contact them online. Some services require members 
to have a pre-existing connection to contact other members. 

 
  Antonio Mesaroș, IX B
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If there is one thing that everything and everyone has in common in this world, then, 
that is evolution. As a wise man once said “Everything changes. Nothing stays the same” 
and this is what technology is all about.
 Since the beginning of time, the humans have always wanted one thing, and 
that is to make life as simple and easy as possible. No matter what happens, no matter 
how big or how good any project can be, there will still be someone who wants more. 
Up to the point that somebody literally wants to have the power to create new worlds, 
to be the one that is in total control over everything, to be able to experience things 
one normally would never be able to. And this is where virtual reality comes in.
 Virtual reality is easily one of mankind’s biggest achievements. With its help, we 
are able to go places we never thought we could ever go, to do things that are normally 
impossible for any normal being in this world, to see things that we would only see in 
our imagination. 
This is not just a dream anymore, thanks to the virtual reality. Imagine that it evolved 
so much, that it became a way of entertaining. Industries have created new universes 
for people to experience. In one such universe, you can be an assassin that strikes fear 
into the ones who dare hurt the innocent. In another, you can be a hacker that wants 
to show the world how they are being manipulated by the government, or, you can 
be a criminal mastermind, pulling heists which for some people may seem like suicidal 
missions. In a different one, you can become the definition of badass while mutilating 
demons and stopping them from taking over the world. Yes, this is how far this industry 
goes to - to create demons and other monstrosities which people can fight against, in 
order to achieve their goals, even if some of them are a bit sadistic (and doing all this 
stuff without risking to die or to go to jail for the rest of their lives). There are so many 
possibilities in these universes, that some people call the virtual reality “the land of 
opportunities”.
 If you had told somebody a 100 years ago about the existence of a world that 
could be created by humans themselves without any help from some supernatural 
being, than you would  have been considered a mad man, and would have suffered 
the consequences, but here we are!
 Nobody can tell what we should expect from the future, but if now we have all this 
things that we have, than I might say I am not entirely ready for what is coming. People 
should not be afraid to think out of the box, because this is how the virtual reality was 
born. It all started with a little seed that, in time, had grown to be a big and powerful 
tree up to now, and it doesn’t show any signs of stopping from becoming even bigger, 
and even more important for our daily lives. 
 

                                Raul Chilat, IX B
  

A New World
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 We’ve come a long way from the days when there were computers with limited 
functions the size of rooms. Nowadays, we can make music without touching an 
instrument, use voice recognition and artificial intelligence to tell us when we have a 
doctor’s appointment. 
 It feels like anything is possible now, it’s easy to forget where we began. The 
technology we use didn’t just appear in our homes, scientists have been working on 
this for centuries. The beginning of the robotics field dates all the way back to the 
creation of the “Digesting Duck”, a mechanical duck that could eat, flap its wings, and 
poop. 
 Since the mechanical duck, we’ve built humanoid robots, exhibited at the 1938 
and 1940 World’s Fairs, installed the first industrial robot in 1961, and so on and so 
forth. The robots either fascinated the public, outraged them, or just made their lives 
easier. 
 The world has always had a love-hate relationship with robots. The problem 
stems from the fact that many people lose their jobs due to the industrialization and 
the automation of factories. If something could do your job better than you and could 
do it continuously, that ought to scare you. 
 The next course of action for humanity shouldn’t be the destruction of the 
world’s robots, but the migration of interests towards the domains that robots can’t 
compete in. Leave the hate aside, no robot can make music, write poems, create art. 
What we certainly know is that our society should adapt as well, it should stop killing 
the dreams of children who want to become actors or singers. 
 We have to start the change, to be the ones who push others to follow their 
passions, their dreams, because now we are in a position in which we can help others 
use their talents to take up jobs that are different, innovative even though they are 
risky and controversial.  
 In a nutshell, the technological advancements of the past century should only 
propel us forward into a new era of history in which we value the arts and technology 
equally, in which we do not shun people for chasing a so-called impossible dream. 

 Oana-Maria Topan, X B

Technology in our society
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 La francophonie est un phénomène politique, social, géographique et culturel 
qui se manifeste par le contraste des éléments humaines : sensibilité, la raison intuitive, 
la raison constructive et la volonté.
 On parle désormais de francophonie avec une <<f>> minuscule pour désigner 
les locuteurs de français et de Francophonie aven une <<F>> majuscule pour figurer 
le dispositif institutionnel organisant les relations entre les pays francophones.
 La journée internationale de la francophonie a lieu le 20 mars.
 La francophonie renvoie à la langue française en elle-même et désigne le fait 
de parler français. Il désigne souvent l’ensemble des personnes qui parlent français 
comme une langue maternelle, langue d’usage, langue administrative, langue 
d’enseignement ou langue choisie. Dans un contexte politique, le mot « Francophonie 
» peut aussi renvoyer à une communauté constituée de pays ou régions membres de 
l’Organisation Internationale de la Francophone. Cette organisation regroupe 56 états 
et gouvernements qui arrêt choisi d’adhérer à sa charte.
 Le 20 mars, nous aussi en tant qu’élevés, nous fêtons la francophonie avec 
beaucoup de joie.

Sorina Rus, XII C
Iulia Călina, XII C

La Francophonie

Un festival international de filme
 Un Très Court est un court-métrage dont la durée n’excède pas 4 minutes. 
Fiction, animation, micro-docu, clip, blog vidéo… Tous les genres sont présents. C’est 
un format audio-visuel en pleine expansion, en tv et surtout sur internet, sur tablettes 
et mobiles, ou le visionnage de vidéos très courtes fait partie des nouveaux usage. 
Le Très Court International Filme Festival est un évènement sans frontières, avec des 
projections durant 10 jours en simultané dans près de cent villes en France et dans 30 
autres pays.
 Le programme phare du festival, c’est la compétition internationale, une cin-
quantaine de films de moins de 4 minutes (hors titre et générique) représentant le 
meilleur et surtout le plus court de la production audiovisuelle mondiale de l’année.
 Paroles de Femmes est un programme en compétition créé par Katia Martin 
Maresco à Montpellier, et diffuse dans le réseau du festival. Ce programme interna-
tional laisse la part belle aux films de femme, et également a tout film dont le per-
sonnage central est une femme. Un tour du monde de points de vue de femmes, en 
très court.
 Autour des compétitions, les programmes Around the Très Courts re-groupent 
un certain nombre de sélections hors compétition diffusées dans les villes qui 
souhaitent organiser des projections thématiques ou régionales. Un label qui s’invite 
sur vos écrans pour donner un coup de projecteur sur tous les talents près de chez 
vous.
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 Le Très Court International Film Festival est un évènement organise par 
l’association Tout en Très Court et Nanosphere Production.

Dragoș Duma, XII B

La musique
 La musique est la voix du coeur. Cela nous unit, 
nous rassemble, nous définit. Peu importe le sexe, la race, 
la nationalité, la musique nous parle plus que le niveau de 
parole et d’action. À travers elle, nous pouvons transmettre 
des sentiments forts que tout le monde peut comprendre.
 La musique est un médicament pour l’âme. Quand 
nous sommes tristes, elle nous comprend. Quand nous 
sommes heureux, je dansais avec elle. Quand nous sommes 
concernés, elle nous calme. La musique est comme une mère 
qui comprend et se soucie de tous les problèmes que nous 
avons. 
 Au fil des ans, la musique a pris diverses formes: 
 Dans l’Antiquité, les chansons étaient enseignées d’une génération à l’autre sans 
être écrites ni sauvegardées sur du vinyle ou des CD. Au fil du temps, divers outils et 
moyens sont apparus pour le sauver. 
 Dans le classicisme, les partitions ont commencé à apparaître et ils ont réussi à 
conserver les chansons pour les générations futures sous une forme concrète. 
 Avec la révolution industrielle, le niveau de vie a commencé à augmenter, de 
même que le nombre de personnes ayant accès à des outils. 
 Au 20ème siècle, le vinyle est apparu, ce qui allait changer à jamais la façon dont 
la musique serait sauvegardée et écoutée. Tout le monde peut apprécier le son d’un 
orchestre chez lui. 
 Dans les années 20, le jazz devrait ouvrir la voie à de nombreux autres genres 
musicaux. 
 Dans les années 1940, le rock est apparu, un genre musical qui a changé à jamais 
le sens de la musique. Il évoluera avec les Beatles, Pink Floyd et d’autres légendes 
musicales. 
 La musique pop est née dans les années 60 et deviendra le genre de musique le 
plus populaire de notre époque. 
 Dans les années 80, parallèlement à l’émergence des ordinateurs de spectacle, la 
musique électronique fait également son apparition. En réalité, la musique se retrouve 
dans des dizaines de genres et des centaines de sous-genres, du rock alternatif à l’EDM, 
en passant par le manele. 
 Pour terminer, je voudrais dire que, quel que soit notre degré de détachement 
du monde extérieur, la musique est la racine qui nous empêche de dormir.

Bogdan Gligor, XI  C



 Im Einklang mit dem Jahrhundert der Technologie, von dem wir die Ehre haben, 
daran teilzunehmen, ist es klar, dass die “virtuelle Welt” im Kampf gegen die Realität 
rasch an Boden gewinnt. Dies umfasst alle Aktionen und Aktivitäten, die Sie in der 
Online-Umgebung mit oder ohne Freigabe personenbezogener Daten durchführen 
können.
 Wir können sagen, dass soziale Netzwerke zu den “Spielplätzen” der “virtuellen 
Welt” gehören. Hier haben Benutzer der Anwendung, die ihnen den Zugriff auf das 
soziale Netzwerk ermöglicht, die Möglichkeit, sich per Foto oder Video zu zeigen, 
einen Teil ihres Lebens dort zu belassen, die Möglichkeit zu haben, das Leben anderer 
zu beobachten und mit jedem zu plaudern, der möchte “nur einen Klick entfernt “(das 
ist keine schlechte Sache, da es die Menschen meilenweit verbindet, solange Sie es 
nicht missbrauchen).
 In Anbetracht zahlreicher persönlicher und beobachteter Aspekte glaube ich, 
dass derzeit soziale Netzwerke einen unvorstellbaren Einfluss auf das Leben der 
jüngeren Generation haben. Die junge Generation lenkt ihre Zeit und Energie in die 
Navigation in diesen Netzwerken. So ist es möglich, sich in eine unbekannte Gefahr zu 
versetzen. Sie legen zu viel Wert auf eine immaterielle Sache (meiner Meinung nach), 
anstatt sich für Bereiche zu entscheiden, die ihre Fähigkeiten und Talente entwickeln.
 Indem ich all meine Gedanken zu diesem Thema zusammenfasse, gebe ich Ihnen 
einen Rat: “Lebe jede Sekunde, als ob es die letzte wäre! Lebe nicht in einem sozialen 
Netzwerk, sondern mache oder denke etwas, das dir gefällt!”

Die Auswirkungen sozialer Netzwerke

Bio-Essen (Was denken Sie uber Bio-Essen?)
 Ich bin eine Person, die in Form bleibt, ein konstantes Gewicht und eine normale 
Figur mit ausgewogener Ernährung hat. Ich glaube, dass das Label “eco” im Vergleich 
zu einem normalen Produkt keine überlegene Produktqualität aufweist.
 Die meisten ökologischen Lebensmittelprodukte werden unter Bedingungen, 
die höhere Investitionen erfordern, mit modernsten Technologien angebaut. Das 
würde erklären, dass ihre hohen Kosten im Vergleich zu anderen möglicherweise von 
hoher Qualität sind.
 Nehmen wir ein konkretes Beispiel: einige Äpfel. Einer wächst in einem ländlichen 
Baum. Dort bleibt es in Ruhe, sich unter natürlichen Aktionen zu entwickeln, wie es 
will. Ein anderer wächst in einem Baum in einem beaufsichtigten Obstgarten, der 
die Ernte verkaufen soll. Es wird von der menschlichen Hand gepflegt und mit allen 
möglichen Pestiziden bestreut, um größer und schöner zu sein. Und der dritte ist ein 
“Öko” -Apfel: In einem Gewächshaus gezüchtet, mit möglichst teuren Gegenständen, 
um ein beeindruckendes Aussehen und eine enorme Menge zu erreichen.
 Ich denke also, dass Öko-Produkte nur Staub in den Augen von Leuten sind, die 
der perfekten Silhouette hinterherlaufen. Brüder, wenn Sie die Traumfigur erreichen 
wollen, können Sie dies nur mit einem ausgewogenen Regime tun.

Dana-Bendis-Hera Rus, X A
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 Ich glaube, dass sowohl das ländliche Leben als auch das städtische Leben Vor- 
und Nachteile haben.
 Ein Vorteil für das Leben im urbanen Umfeld wäre zunächst einmal die 
vielfältigen Möglichkeiten, die eine Stadt bieten kann. Die andere wäre aufgrund der 
öffentlichen Verkehrsmittel in jeder Entfernung leichter zu erreichen.
 Ich glaube, dass der Hauptnachteil einer Großstadt die Verschmutzung ist, 
die durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht wird. Von den Abgasen, die von der 
Maschine ausgestoßen werden, bis zur Ableitung des nicht biologisch abbaubaren 
Abfalls, wo immer dies möglich ist, sind dies alle Faktoren der Verschmutzung. Ein 
weiterer Nachteil wäre ein Stau, der durch intensiven (oft nutzlosen) Verkehr mit 
Personenkraftwagen in Bereichen verursacht wird, in denen regelmäßige Busse 
vorhanden sind. (Meines Erachtens kann der Verkehr auch fließend werden, indem 
einfach Sanktionen gegen Personen verhängt werden, die allein in extravaganten 
Gebieten unterwegs sind, die bereits überfüllt sind und von einem gut ausgebauten 
öffentlichen Verkehr profitieren.
 Die Atmosphäre in ländlichen Gebieten kann Vorteile mit sich bringen: eine 
besondere Landschaft, saubere Luft, Ruhe und Frieden. Beachten Sie auch die Qualität 
der ländlichen Produkte, da viele von ihnen umweltfreundlich sind.
 Als Hauptnachteil nennen sie das Pendeln als notwendig, um irgendwohin 
zu gelangen, weshalb es notwendig ist, ein Auto zu haben (zumindest in Bereichen, 
in denen es keine gelegentlichen oder regelmäßigen Rennen gibt), da nur wenige 
Gelegenheiten vorhanden sind.
 Indem ich mich auf diese Punkte stütze, unterstütze ich die Tatsache, dass 
jeder Einzelne den Bereich auswählen wird, in dem er leben möchte, wobei er seine 
Wünsche und Bestrebungen strikt berücksichtigt

 Dana-Bendis-Hera Rus, X A

Das Leben auf dem Land oder in der Stadt
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