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CUVANT INAINTE
R

evista Colaj este un cuvânt
înainte al elevilor din Liceul
Teoretic „Gheorghe Șincai”, care
continuă, ca într-un torent, mersul
înainte al generațiilor. Inițiativa
elevilor liceului de a crea o nouă
revistă e o manifestare a spiritului
lor liber și creativ, a dorinței de a fi
o voce a timpului lor.

PROF. DORINA
KUDOR

Revista anterioară “Ca și cum” a
fost o voce a altor generații. Colaj
poartă amprenta prezen-tului, care
se înscrie în curgerea firească a
trecutului. Dacă patronul spiritual
al școlii ar sta de vorbă cu voi,
orice urmașii lui, cu siguranță ar
spune:

“

Vă laud, urmași ai mei,
pentru țara pe care o aveți,
și eu nu am avut-o;
pentru limba pe care o vorbiți,
și eu nu am vorbit-o;
pentru cărțile pe care le citiți,
și eu nu le-am citit;
pentru libertatea pe care-o aveți,
și eu nu am avut-o;
pentru pacea în care trăiți,
și eu nu am trăit-o...

”

CENTENARUL
MARII UNIRI
„Ha i să dăm mână cu mână
Să cinstim ze strea română.”

VICTOR TROȘAN | CLS. VI A

SCRISOARE MAJESTATII
SALE
Toată Europa e în doliu,
România plânge neîncetat
De când Măria Sa,regele,
Spre Eden a plecat.
Stelele nu mai sclipesc cum
sclipeau cândva.
Nu mai au rost nici soarele,
nici luna
De când pe mărețul cer întins
Cel mai mare astru s -a stins.
Peleșul se cutremură,
Pelișorul e învăluit în negură,

România în fața mea se năruie
În această zi tristă de
decembrie.
La Curtea de Argeș, trupul se
va odihni
Spiritul printre nori va hoinări.
Chiar și de acolo, de sus
Măria Sa, regele, mai are multe
de spus.
Ridicați-vă, români, din
morminte

Și ascultați aceste simple cuvinte!
Ridică-te, Țepeș, ridică-te Iancu,
Ridică-te, Mircea, ridică-te, Mihai!
Veniți și voi și faceți dreptate
În această țară,
Căci, din păcate,
Se vinde celor de -afară.
Majestate, atât de mult ne -ai iubit
Și noi cum te-am răsplatit...?
Noi din țară te-am izgonit
Și pentru asta mult am mai plătit.
Tu ne-ai apărat țara, nu ai vândut -o
Tu ai iubit România, nu ai urât -o
Tu ai luptat pentru această țară
Și cred că ai face -o și a doua oară!
Să se ridice toți românii
Din țară și din străinătate
Și să strigăm cât de tare ne țin plămân ii:
„Reîntoarce-te la noi, Majestate!”.

AMINTIRI DE COLECTIE
PROF. CECILIA JOHREND

„Amintiri de colecţie”
este un studiu de istorie orală
început acum mai bine de
șase ani, din dorința de a
întregi
povestea
Liceului
Teoretic „Gheorghe Şincai”.
Istoria este viaţă trăită, iar istoricul
preocupat de aflarea adevărului se
străduie să reconstituie crâmpeie
ale trecutului după reguli precise,
folosind izvoare de diferite tipuri.
Aflarea adevărului istoric
presupune
într-adevăr
o
cunoaştere
prin
izvoare,
de
preferat
scrise,
supuse
unei
serioase analize critice, însă marea
dificultate o reprezintă faptul că
izvoarele, oricât de multe şi variate
ar fi ele, nu acoperă decât o parte
din ceea ce oamenii au simţit, au
gândit sau au făcut. Aici intervine
istoria orală care poate umple
aceste goluri, lecţia de istorie
devenind mai fascinantă și mai
provocatoare pentru că memoria
are puterea de a însufleţi trecutul.
Istoria orală presupune utilizarea
interviului ca mijloc de cercetare şi
cunoaştere a trecutului recent al
unei persoane, familii, al unui grup
sau al unei comunităţi întregi.

Discursul istoriografic acordă
astăzi istoriei trăite o atenţie din ce
în ce mai mare şi o face din
perspectiva perceperii memoriei
ca obiect al istoriei. Mai mult,
istoria vieţii este o formă de
cercetare
care
nu
trebuie
confundată cu biografia. Istoria
vieţii presupune recitirea istoriei
prin ochii celor care au trăit-o.
Memoria
este
fundamentul
identităţii colective, când avem
de-a face cu memoria colectivă ca
tezaurizare a unui trecut comun şi
definitoriu pentru un grup de
indivizi, dar şi al identităţii
personale, constituită ca efect de
coerenţă a amintirilor noastre
despre noi înşine. Memoria mai
înseamnă să ai vie în spirit
facultatea de a conserva şi de a
revizita
stările
de
conştiinţă
trecute, ceea ce îngăduie să
spunem că memoria este legată
de adevăr.

Istoria orală presupune
utilizarea interviului ca mijloc
de cercetare şi cunoaştere a
trecutului recent al unei
persoane, familii, al unui grup

CINE SUNT POVESTAŞII?
Absolvenţi și profesori, oameni
interesanţi cu istorii de viaţă
spectaculoase şi totuşi comune,
oameni ai căror paşi au răsunat pe
holurile şcolii când mai tare și când
mai încet, ritmic sau haotic, timid
sau vesel în funcţie de realitatea
timpului
trăit.
Fragmentele
selectate evidențiază faptul că
personajul central rămâne ȘCOALA
– a doua noastră casă, locul în
care,descoperindu-ne pasiunile, ne
formăm și ne dezvoltăm.

AU ALES ŞCOALA NOASTR Ă
Codruţa
Maxim,
absolventă,
promoţia 2010 – 2011, azi avocat:
În special pentru că mama mea a
fost elevă în „Șincai” și adevărul e
că și-a păstrat renumele de atunci.
Da, într-adevăr ăsta a fost
principalul motiv și pentru că mi se
părea important să învăț engleza
cât mai bine posibil. Eu am fost și
în gimnaziu în „Șincai”, deci
opțiunea pentru liceu a fost mai
ușoară, am zis că rămân acolo.

PROFESORII NO Ș TRI
Monica Mărășescu, profesoară de
limba engleză între anii 1991 –
2000: Îi vedeam așa cum sunt și le
dădeam credit. Știu că erau elevi
care îmi spuneau „Păi, de ce aveți

atâtă răbdare cu x, y care n-a
învățat, care chiulește, care...?”.

Pentru că fiecare are o parte
bună și cred că dacă îl sprijini,
dacă stai de vorbă cu el, nu poți
decât să încurajezi tot ce-i bun
în om.
Da, rolul de diriginte ecomplicat
pentru că e greu să stabilești un
echilibru, tu ca îndrumător al unei
clase, așa încât copiii, elevii,
adolescenţii,
tinerii
să
aibă
încredere în tine, să fie deschiși, ca
să poți la rândul tău să-i ajuți, să-i
înţelegi, să fii alături de ei, dar să fii
și destul de sever așa încât să ai
autoritate în fața lor.
Liana
Maxim,
absolventă,
promoţia
1981
1982,
azi
profesoară de istorie: Am avut și
profesori foarte buni într-adevăr,
profesori pasionați de meseria lor.
De exemplu doamna noastră
dirigintă, din clasele 11-12. După
treaptă, când am fost chiar clasă
de filologie, era profesoară de
română doamna Onojescu… era
foarte pasionată, îi plăcea foarte
mult literatura şi se simţea asta.
Sigur că preda cu metodele
clasice, că atunci așa era, nu erau
interactive.
Greta Miron, absolventă, promoţia
1981 – 1982, azi conferenţiar dr. în
istorie: Domnul profesor Jurcă…

semăna așa frică și oarecare
teroare între noi, dar până la urmă,
a fost un profesor care m-a făcut
să învăț mai multă istorie, tocind.
Era o figură el, așa ca apariție, era
o figură ca fel de a se comporta,
cu notele pe care le dădea puteai să ai media zece după ce ai
luat trei de trei, și doi de doi, și
cinci de unu și cu toate astea
ieşeai cu media zece, toate se
transformau pe parcurs.
L.M: Profesorul de care m-am
atașat cel mai mult a fost
profesorul de istorie din treapta a
doua, domnul Bota. Era extrem de
deschis,
extrem
de
dedicat
meseriei lui, un profesor adevărat.
Imediat după ce a venit în școală,
a amenajat cabinetul de istorie, a
făcut rost de mobilier, a făcut tot
felul de expoziții cu obiecte vechi.
O organizat și, asta ne-a făcut să
ne apropiem foarte mult de el,
excursii, tabere arheologice, mai
multe excursii la SarmizegetusaRegia, o tabără arheologică de
două săptămani la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa în vacanța de vară,

când erau acolo și studenții de la
Istorie
și
regretatul
profesor
Hadrian Daicoviciu, care conducea
șantierul. Și am văzut așa, pe viu,
cum se descoperă, cum se fac
săpăturile... Mă rog, am stat în
corturi, a fost excelent!
Haji-Hassan Mariam, absolventă,
promoţia 2010 – 2011, azi medic:
Mie mi-au plăcut foarte mult
profesorii. Cu profesorii m-am
înţeles cel mai bine, paradoxal
mult mai bine decât cu colegii. Am
avut şi profesori cu care nu m-am
înţeles chiar la fel de bine, dar cred
că toţi m-au ajutat cumva…
Fiecare m-a învăţat câte un lucru.
Toţi au aşa locul lor, importat zic
eu, în dezvoltarea mea. Mie mi-a
plăcut foarte mult domnul Buşe.
Pentru că domnul Buşe m-a trimis
la olimpiade cu forţa şi am atins
performanţe destul de serioase cu
ajutorul dânsului. Datorită lui am
descoperit că vreau să fac
medicină. Ştiu că domnul Buşe nu
ştia asta, dar cumva de la filosofie
am pornit să studiez mai multe şi
aşa am ajuns să dau la Facultatea
de Medicină.

COLEGII
G.M: Putem spune că am fost o
clasă unită, am fost o clasă cu
personalități. Erau personalitățile
clasei noastre, care au devenit mai
apoi personalități în viața publică
clujeană și nu numai, în viața
artistică. Și da, ne și distram, în
fine, aveam și colegi haioși ca
Dorin Andone care ne distra când
noi eram mai plictisiți. Da, am fost
o clasă interesantă, cu tineri foarte
pasionați de ceea ce fac, de la artă
la filozofie și istorie... da [râde], a
fost unită.
Adriana Draiman/promoţia 1989
– 1990, azi profesoară de latină:
Să nu uităm că pe noi ne-a prins
aici revoluția și că noi am fost
părtași la multe din evenimentele
de atunci, foarte grele. E altceva să
te trezești că vii într-un sarafan
incomod și în care suferi de frig, că
trebuie să se vadă numărul
matricol, să porți cordeluță albă, să
nu ai voie să porți pantaloni, să te
trezești într-un ianuarie că te
întorci la școală liber, neștiind ce
să faci cu libertatea pe care ai
câștigat-o și ce înseamnă ea. Deci,
spuneam de clasă unită… îți dau
un exemplu.
Noi făceam practică agricolă.
«Șincaiul» era privilegiat față de
alte licee prin faptul că noi, elevii,

eram duși la cules de mere, pere și
cireșe…, pe când ceilalți la sfeclă și
porumb... asta însemna că la 7
dimineața eram în fermă. Cei care
erau interni, mulți dintre colegii
mei locuiau în Bastilia,clădirea
noastră - pe atunci -unde erau
cazați, nu primeau mâncare. Și
atunci, în condițiile în care toată
pâinea, untul și toate celelalte erau
foarte, foarte riguros împărțite, știți
că,…, nu știu dacă știți despre
asta,aveai dreptul la o jumătate de
pâine pe zi… dar colegii aceia nu
aveau
ce
mânca
și
atunci
împărțeam sandwich-ul…

REVISTA ŞCOLII
A.D: Exista revista școlii, da, în albnegru. „ABC” se numea la vremea
respectivă și foarte mulți dintre
colegii mei de la filologie, aveam
mai multe profile – mecanică,
mecanică ușoară și filologie, cei de
la filologie scriau poezii foarte
frumoase și le publicau. Am fost
colegă cu Daiana Zanc, cu mulți
dintre profesorii de la Filologie
de-acum, oameni deosebiți.
G.M: Da, era o gazetă, dar din asta
așa, politizată,într-un fel. Revista
școlii, nu țin minte, nu vreau să
greșesc și să fi fost și eu să zic că
n-a fost.

CELE MAI FRUMOASE
AMINTIRI
L.M: Cred că sunt cele din excursii
şi tabăra arheologică pe care am
făcut-o. Acelea sunt cele mai
frumoase momente de care-mi
amintesc cu plăcere. În tabăra aia
am stat în corturi, asta era ceva
neobişnuit pentru că eu cel puţin,
n-am mai dormit niciodată până
atunci în cort şi ne distram, seara
făceam foc de tabără, tot felul de
concursuri, mici excursii prin zonă.
Acolo aproape sunt Porţile de Fier
ale Transilvaniei şi zona e destul de
frumoasă. Am fost la Mănăstirea
Strei Sângeorgiu pe jos... În ultima
noapte a fost mai palpitant.
Obişnuiau să vină indivizi care
încercau să găsească sau să obţină
vestigii arheologice şi să le vândă
peste hotare. Se-ntâmpla… şi noi
am identificat un personaj din ăsta
care a încercat să vină la noi…

SERENADA
G.M: Da, serenadele au fost
frumoase, îmi aduc aminte de ele
că erau ceva ieșit din comun, ceva
ce nu am făcut până atunci
niciodată, era frumos și să vezi
profesorul și în altă ipostază decât
la catedra, nu?... Era într-un fel și o
probă de maturitate a noastră să
mergi la serenade...

Profesorul ne primește la el în
casă, avem oarecum un alt statut,
nu mai suntem doar elevii care
stau în bancă și ascultă... Da, mi-a
plăcut partea cu serenadele,
frumoasă și a fost inedită să
spunem în viața de elev.

MESAJ CĂTRE PROFESORI
G.M: Că le mulțumesc pentru ce au
făcut din noi fiecare în parte,
pentru că pot să-i admir acum și
din perspectiva mea ca profesor.

E altceva să fii profesor la
facultate, e mult prea greu,
după părerea mea, să fii la
liceu, din punct de vedere a
investiției psihice pe care o
depui acolo.
Aici investiția nu este atât de
natură psihologică cât este de
natură științifică. Acolo cred că
fiecare în parte de fapt a dăruit
ceva și ne-a dăruit nouă ceva și le
mulțumesc pentru asta. Este un
mare efort. Când ești în bancă nuți dai seama, dar după aceea îți dai
seama că nu e simplu. Nu e simplu
să încerci să educi pe cineva și
cred că fiecare în felul lui a
încercat să ne educe.

EXIST Ă UN SPIRIT

Ș INCAIST?
G.M: Nu știu ce să spun... depinde
cum se formează acest spirit de
fapt, cum îl întreţii, cum se
transmite el peste generații. Cred
că e posibil să se formeze sau
probabil că s-a și format un spirit
al liceului” Şincai”. Problema este
că se transformă foarte mult, mai
ales după ‘89, cred că lucrurile sau transformat foarte mult și poate
fi în bine. Pe vremea noastră
aveam această conștiință, noi
suntem cine suntem, deosebiți de
ceilalți prin faptul că suntem
şincaişti și oarecum ea a fost
cultivată și de profesori și de noi
elevii. Da, cred că a fost un astfel
de spirit. Era un orgoliu acolo, dar
cred că fiecare școală și-a avut
orgoliile ei și noi l-am avut pe al
nostru [râde]. Noi am avut spiritul
nostru.
A.D: Se poate, dar fiecare și-l
regăsește și îl percepe altfel, în
funcție de sine și depinde la ce se
raportează. Există acel ceva. N-aș
putea să vorbesc din perspectiva
elevului de acum, dar vorbind cu
alți absolenți din diverse generații,
fiecare păstrează acel „ceva” și
spune: „Sunt mândru că am fost în
Șincai!”.

MESAJ PENTRU
GENERA Ţ IILE URM Ă TOARE
M.M: Acela de... a fi la înălțime,
adică
de
a
respecta
niște
standarde, atât în ceea ce privește
calitatea profesorului cât și cea a
elevilor, a fi deschis spre nou tot
timpul, deci a nu rămâne înțepenit
în proiect și a avea acel curaj de a
merge mai departe tot timpul, de
a găsi ceva nou... să nu bată pasul
pe loc și să dorească să rămână în
România pe cât posibil.
G.M: Să fiți voi înșivă, să fiți
naturali, să fiți spontani, să nu aveți
inhibiții, dar în modul frumos al
cuvântului. Da, să fiți voi înșivă,
asta este, acesta este mesajul și să
vă
exprimați
chiar
cu
impetuozitate,
aș
spune
eu,
personalitatea.
Adriana Vușcan/ profesoară de
limba engleză între anii 1999 –
2012: Le transmit elevilor de acum
sau viitorilor elevi șincaiști să se
preocupe
de
formarea
lor
intelectuală, să își dorească să
atingă niște ținte așa cum le-au
atins și foștii elevi. Spuneam că
sunt personalități actuale care sunt
foști elevi.
Să luăm ca exemplu pe Papahagi un om extrem de cult, sau elevi
care au ajuns, sunt nenumărați,
care
au
ajuns
în
poziții
prestigioase, au ajuns la facultăți

de
prestigiu
din
străinătate
datorită
faptului
că
aveau
preocupări intelectuale, că citeau
foarte mult, le plăcea să facă acest
lucru.
Aș dori ca elevii să iși
dobândească acest gust pentru
lectură,
pentru
formarea
lor
culturală și să ducă mai departe
această tradiţie. Să considerăm, de
exemplu, acest standard foarte jos
care se vrea în media și în starea
de cultură a populației, ca o
perioada de tranziție și să ajungem
iarăși spre alte orizonturi culturale
pentru că sunt posibilități astăzi,
spre deosebire de trecut, prin care
poți să te informezi, să participi la
evenimente pentru că ești într-un
oraș universitar, deci discutăm
despre alt context decât înainte.
Voichiţa Ciubăncan/ profesoară
de limba franceză, director adj.
între anii 2010 – 2013: Cel mai bine
ar fi să fim toţi împreună, acesta
este mesajul. Să încercăm să
scoatem ce-i mai bun din oameni,
din profesori, din elevi, pentru că
asta este numai în beneficiul şcolii.
Deci, pentru ca şcoala, realizările şi
performanţele să se menţină,
întregul colectiv de profesori şi
elevi trebuie să lucreze împreună.
Să ne respectăm reciproc, să
venim cu plăcere la şcoală şi să
facem în aşa fel încât partea
noastră
pozitivă
să
primeze
întotdeauna.

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE
Raluca Iuşan, intervievator:
„Bună seara, doamna profesoară!“
Probabil că, dacă aş fi citit interviul
acesta… la începutul clasei a 9-a aş
fi
văzut
liceul
dintr-o
altă
perspectivă şi aş fi trăit puţin
diferit toţi aceşti ani. Acum, că am
ajuns în clasa a 12-a, mi se pare că
nu am făcut suficient de multe
lucruri pe care mi le doream, simt
că îmi lipsesc anumite experienţe
de care m-aş fi putut bucura...

100 DE PERSONALIT ĂȚ I
ROMÂNE Ș TI 1918-2018
Marea Unire din 1918 a
domenii- modele și valori cu care
încununat aspirațiile seculare ale
ne putem mândri, considerăm
poporului român de a trăi într-un
necesară sărbătorirea Unirii Micisingur stat. „Unirea
pas
mare
spre
face puterea statelor „Hai să dăm mână cu mână
Marea
Unire;
ne
Să
cinstim
zestrea
română.”
și,
prin
urmare,
simțim astfel datori
fericirea lor.”
să-i facem pe tineri
În contextul aniversării celor
să înțeleagă rolul acesteia și al
100 de ani de la Marea Unire,
evenimentului de la 1 decembrie
călăuziți de exemplul tuturor
1918, în devenirea națiunii române.
generațiilor de români care s-au
Scopul inițierii proiectului este
sacrificat pentru afirmarea și
cunoașterea
și
dezvoltarea
consolidarea națiunii române și
valorilor fundamentale ale istoriei
care au reprezentat – în diverse
și culturii naționale.

Eu din români îmi trag sorgintea.
C-o sfântă dragoste-i iubesc
și pentru tot ce-i românesc,
oricând, și brațele și mintea
și sufletul mi le jertfesc.”
Sunt român - B. P. Hașdeu

Elevii au tras la sorți bilețele cu
numele personalității, iar dupa
familiarizarea
cu
bibliografia
oferită, au urmat activitățile de
documentare la biblioteca școlii,

de
selectare/concentrare
a
informațiilor pe care le-au obținut
și care au fost notate
pe
cartonașele
primite.
Membrii
echipei de proiect au pregătit

galeria
personalităților
și
a
cartonașelor
cu
informațiile
selectate -care însoțesc fiecare
personalitate în parte. În partea
centrală a galeriei sunt grupate
personalitățile care au trăit in
timpul
Micii
Uniri.
După
prezentarea roadelor muncii lor
individuale, de către
elevii
participanți este lansată celorlalți
elevi
ai
școlii
propunerea/

provocarea de a completa galeriei
cu alte personalități pe care le
consideră marcante.
Cadrele didactice sunt invitate să
discute împreună cu elevii de
gimnaziu și liceu – fiecare în
domeniul său
- despre figurile
ilustre evocate in galerie. La final,
elevii și profesorii se prind într-o
horă mare în curtea școlii și cântă
Hora Unirii.

OBIECTIVELE ACTIVIT ĂȚ II
conștientizarea importanței evenimentelor
istorice care au precedat Marea Unire, precum
și a evenimentului de la 1 decembrie 1918
exprimarea prin comportament a spiritului
patriotic , a mândriei identității naționale
dezvoltarea capacităților cognitive, stabilirea de
analogii, corelări și sistematizări între
evenimentele menționate
stimularea interesului elevilor față de studiu și
lectură
descoperirea și cunoașterea folosind diverse
surse de documentare a 100 de mari români din
diverse domenii de activitate.
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COMUNITATEA
GERMANĂ DIN
ROMÂNIA ÎN
JURUL MARII
UNIRI
Primii colonişti germani, saşii, s-au
stabilit în Transilvania în secolul al
XII-lea. Erau supuşii regelui maghiar,
deci nemijlocit ai Puterii Centrale:
le-au

fost

acordate

drepturile

tradiţionale şi îşi alegeau judecătorii
în mod liber. În 1486, Matei Corvin a
dispus
care

unificarea
locuiau

pe

tuturor

saşilor,

„pământurile

regale”

într-o

„Universitate

Naţională”

(Universitas

Oraşele

săseşti

adevărate

centre

Saxonum).
au

ajuns

comerciale

şi

meşteşugăreşti în secolele XVI-XVII.
După 1 decembrie 1918, saşii şi-au

Matei Corvin ca tanar monarh, dupa o

exprimat loialitatea faţă de statul

miniaturea din colectia Corviniana a British

r o m â n , î ns ă î n c r e d e r ea l o r î n

Museum, Londra

hotărârile Adunării Naţionale de la
Alba Iulia a fost înşelată, partidele

o a doua grupă de colonisti germani

politice

saşilor

numeric aproximativ egală cu grupul

acceptate de România prin Tratatul de

saşilor. Majoritatea noilor locuitori ai

la Versailles. Şvabii din Banat au sosit

Banatului proveneau din vestul şi sud-

mult mai târziu pe meleagurile vestice

vestul Imperiului German. Stabilirea

ale României de azi. Aceştia formează

şvabilor a fost rezultatul unei măsuri a

ignorând

drepturile

statului austriac din secolului al

găsim și în regiunea montană.

XVIII-lea, condiţiile de emigrare

Colonizarea șvabilor nu a fost însă

fiind

situaţia

atât de privilegiată precum cea a

vremii.

sașilor ardeleni. Șvabii au avut de

Împreună cu șvabii, sașii au format

înfruntat condiții vitrege, mulți au

nucleul minorității germane din

fost răpuși de foamete, boli și

România

epidemii (din prima colonizare au

determinate

economică

şi

de

socială

a

interbelică.

Șvabii

bănățeni și șvabii sătmăreni fac

supraviețuit

parte dintr-o grupă a coloniștilor

coloniști).

germani

Şvabi

A rămas peste ani în istoria orală a

Dunăreni datorită căii de transport

șvabilor zicala: „Den Ersten der

prin

supranumiți

care

fost

cincime

dintre

aduși.

Sunt

Tod, den Zweiten die Not, den

valuri

de

Dritten das Brot”. Șvabii sătmăreni

colonizare a șvabilor, între anii 1718

au venit din zona Oberschwaben și

–1787: Colonizarea Carolină, cea

Baden-Wurttemberg, la invitația

Tereziană și Colonizarea Iosefină,

contelui Alexander Karoly. Istoria

după numele împăraților dinastiei

colonizării lor a fost asemănătoare

de Habsburg care le-au organizat.

cu cea a șvabilor bănățeni până

Svabii bănățeni din România s-au

prin 1825, când asupra lor s-a

așezat în câmpia Banatului, cu

aplicat

Timișoara ca centru cultural și în

maghiare și au fost în mare parte

județul

asimilați de cultura maghiară.

consemnate

au

o

trei

Caraș-Severin

unde

îi

obligativitatea

limbii

Ţipserii sunt coloniști germani din

secolul

Austria Superioară și din Slovacia

devenit un fel de Elveţie est-

(Zips),

europeană:

mineri,

meșteșugari,

muncitori forestieri, plutași ce sau

în

Maramureș

XIX-lea,

Bucovina

multilingvismul

a
era

larg răspândit.

între

Până în 1918, Universitatea

1796-1812. Comunitățile germane

Germană din Cernăuţi primea nu

din

și

numai studenţi, ci si profesori din

Dobrogea au fost practic distruse

toate ţările. Şi în Dobrogea exista

prin transferarea lor în masă, în

o

urma acordului germano-sovietic

vremea Imperiului Otoman, dar

din anul

anexarea

după 1940 aceştia nu mai au o

Basarabiei și ocuparea Bucovinei

viaţă comunitară.În multe zone şi-

de trupele sovietice. Germanii din

au păstrat religia catolică, dar nu

Basarabia,

mai vorbesc limba germană. După

din

așezat

al

Basarabia,

Bucovina

1940, după

proveniți

sud-vestul

majoritatea

germană

din

din

1918, diferitele grupuri de colonişti

stabilit

germani din ţară s-au unificat şi

preponderant în sudul Basarabiei

ele. În anul 1921 s-a efectuat prima

între 1814 –1842. Germanii din

reforma agrară românească, în

Bucovina, colonizați din 1781, după

care mari proprietăţi germane de

ce Imperiul Habsburgic a ocupat

pământ au fost împărţite ţăranilor

partea de nord a Moldovei (din

români.

1775), proveneau din Boemia și

Deputaţii germani din Parlamentul

Slovacia

(Zips),

iar

român au votat împotriva noii

așezați

între

1841-1891

Elveția

și

Germaniei,

comunitate

Alsacia,

s-au

germanii

Constituţii

(1923),

aceasta

nu

cuprindea

Basarabia și din sudul Rusiei, unde

pentru

minorităţi.

fuseseră

Imperiul

relansarea economică de după

Spre sfârşitul secolului al

1923, relaţia minorităţii germane

Dobrogea

Țarist.

proveneau
colonizați

XVIII-lea,

Bucovina

de

în
din

deoarece
drepturi

Odată

cu

aparţinea

cu statul român s-a ameliorat. În

Austriei, care a populat regiunea

perioada 1939-1944 zeci de mii de

la început cu militari şi funcţionari,

tineri germani din România au fost

apoi cu germani, polonezi, unguri,

nevoiţi

armeni ş.a. Germanii proveneau

armatei

din Zips, din regiunea Rin-Main şi

exproprierea totală a ţăranilor şi

din

izgonirea

Baden-Württemberg.

În

să

treacă
germane.
lor

din

în

rândurile
În

1945,

casele

şi

gospodăriile lor a fost pecetluită

„exportul”

de cea de-a doua reformă agrară

germani din România. Ocupațiile

românească.

coloniștilor germani sunt și ele

În

oraşe

evacuarea

a

din

început

locuinţe

şi

masiv

al

etnicilor

diverse: agricultori care au adus
metode și mentalități moderne și

arestarea multor suspecţi politic.

eficiente

Minoritatea germană şi-a pierdut

viticultură și creșterea animalelor,

în România toate drepturile, iar

meșteșugari

imobilele care le aparţineau au

bresle, mineri, muncitori forestieri,

fost

militari,

naţionalizate.

În

1950,

în

culturile
care

agricole,

au

format

negustori,

clerici,

germanii au reprimit dreptul de

funcționari și specialiști în diverse

vot, iar în 1956 şi-au redobândit

domenii, care alături de dascăli și

casele şi gospodăriile de la sate.

oameni de cultură germani au fost

Astfel,

activi și inovatori în viața socială.

germanii

devenit

egali

din
cu

ţară

românii

au
şi

În

România

celelalte naţionalităţi. În urma unei

etnicii

înţelegeri

contribuție

dintre

România

şi

Germania, în anii ’70 a început
Localnicii sasi fac pregatiri pentru
Kronenfest in Sibiu

germani

promotori
europene,

interbelică
au

majoră,
ai

valorilor

iar

în

avut
au

o
fost

culturale
domeniul

învățământului, literaturii, artei,

presei, științei, au fost punți de

combustibil

legãtură ale României cu spațiul

astfel

poarta

germanofon. In prezent cei mai

Este

cunoscut

multi

in

fondatorii astronauticii. Si Stephan

judeţele Timiş, Sibiu, Satu Mare,

Ludwig Roth care a fost promotor

Caraş-Severin,

al relaţiilor de bună vecinătate şi

germani

Acestia

sunt

sunt regasiti
Arad,

Braşov.

reprezentati

de

lichid,

deschizând

spaţiului
ca

cosmic.

unul

dintre

înţelegere între diferitele neamuri

Forumul Democrat al Germanilor

din

din România. Mari sarbatori ale

adresată lui Gheorghe Bariţiu, din

comunitatilor

20 martie 1848, Roth sublinia:

germane

sunt

Ardeal.

Într-o

scrisoare

Kirchweih (chirvai sau sărbătoarea
hramului

bisericii)

sărbătoare
şvabi,

este

importantă

si

Pavel)

pentru

naţionalităţi nu sunt decât

marchează

fragmente ale unui tot mai

(de

schimbarea anotimpurilor la saşi.
În concluzie, interferentele
germano-romane se pot observa
cel mai usor prin reprezentatii
acestora:

Johannes

Honterus

a

fost un umanist sas, reformator al
bisericii,

fondatorul

„Pentru mine, diversele

ziua

Kronenfest

Sfântului

o

gimnaziului

săsesc din Braşov. Nikolaus Lenau

mare, iar furia luptelor pentru
limbă o socotesc drept o
decădere din umanitatea
maltratată şi pe cale de a apune
în haosul atâtor rătăciri.”

a fost un poet romantic de limbă
germană,

născut

în

localitatea

Iar în scrisoarea de rămas bun,

(judeţul

adresată în ziua morţii copiilor săi,

Timiş). Hermann Oberth, sas din

Roth arăta: „Am vrut binele naţiei

Sibiu, a proiectat motorul conic cu

mele, fără să vreau răul altor naţii”.

numită

azi

Lenauheim
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DIE DEUTSCHE GEMEINSCHAFT IN
RUMÄNIE
Die ersten deutschen Siedler, die
Sachsen, ließen sich im 12.
Jahrhundert
in
Siebenbürgen
nieder. Sie unterstanden sich dem
ungarischen König und damit
direkt
der
Zentralmacht:
Sie
erhielten traditionelle Rechte und
durften sich frei die Richter
wählen. Im Jahr 1486 ordnete
Matei Corvin die Vereinigung aller
Sachsen, die auf dem "Königsland"
lebten,
in
einer
"Nationalen
Universität" (Universitas Saxonum).
Die sächsischen Städte wurden im
16-17 Jahrhundert zu Handel-

szentren und Handwerksbetrieben.
Nach dem 1. Dezember 1918 haben
die
Sachsen
ihre
Loyalität
gegenüber
dem
rumänischen
Staat angekündet. Ihr Vertrauen
wurde in den Beschluss der
Nationalversammlung von Alba
Iulia betrogen, die politischen
Parteien ignorierten die Rechte der
Sachsen die Rumänien akzeptierte
durch
die
Verhandlung
von
Versailles.
Die Schwaben aus
Banat kamen erst viel später in
den
westlichen
Region
des
heuteigen Rumäniens.

Die Schwaben bilden eine zweite
Gruppe deutscher Kolonisten, die
der sächsischen Gruppe ungefähr
gleichwertig in der Anzahl war. Die
meisten neuen Bewohner des
Banates kamen aus dem Westen
und Südwesten des Deutschen
Reiches.
Die
Ankunft
der
Schwaben war das Ergebnis einer
Maßnahme des österreichischen
Staates im 18. Jahrhundert, wobei
die
Bedingungen
der
Auswanderung
von
der
wirtschaftlichen
und
sozialen
Situation
der
Zeit
damals
bestimmt wurden. Zusammen mit
den
Schwaben
bildeten
die
Sachsen den Kern der deutschen
Minderheit im Rumänien der
Zwischenkriegszeit. Die Banater
Schwaben und die Schwaben aus
Satu Mare wurden Schwaben von
der Donau genannt und das aus
dem Grund wie Sie her gebracht
wurden. Zwischen 1718 - 1787 gab
es drei Kolonisationswellen der
Schwaben:
die
Karolingische
Kolonisation, die Theresianische
und die Josephine Kolonisation.
Diese Namen kamen von den
organisierenden Kaiser aus der
Habsburger Dynastie.
Die
Banater
Schwaben
aus
Rumänien siedelten sich in der
Banater Tiefebene an sowie im
Kreis Caraş-Severin, wo wir sie in
der
Bergregion
finden.
Als
Kulturzentrum gilte für die Banater
Schwaben die Stadt Timisoara.
Die Kolonisierung der Schwaben
war nicht so privilegiert wie die

Sighisoara, unul dintre cele sapte orase
fortificate care au stat la originea denumirii
„Siebenbürgen”

der Siebenbürger Sachsen. Sie
litten an sehr harte Bedingungen,
Hunger, Kranheiten unsw. (aus der
ersten Kolonisation überlebten ein
Fünftel der Kolonisten).

Im Laufe der Jahre blieb ein
Sagen aus der mündlichen
Geschichte der Schwaben: "Den
Ersten der Tod, den Zweiten
die Not, den Dritten das Brot".
Die
Szatmari-Schwaben
kamen auf Einladung des Grafen
Alexander
Karoly
aus
Oberschwaben
und
BadenWürttemberg. Die Geschichte ihrer
Kolonisierung
ähnelte
der
schwäbischen Bevölkerung aus der
Region Banat bis 1825, als sie zu
dem ungarischen Sprachanspruch
gezwungen wurden sowie der

ungarischen Kultur assimiliert.
Zipser sind deutsche Kolonisten
aus
Oberösterreich
und
der
Slowakei
(Zips),
Bergleute,
Handwerker, Forstarbeiter, Flöße,
die sich zwischen 1796 und 1812 in
Maramures niederließen.
Die
deutschen
Gemeinden
aus
Basarabien,
Bucovina
und
Dobrogea wurden durch den
Massentransfer
nach
dem
deutsch-sowietischen Abkommen
von 1940 zerstört, nach der
Einverbleibung Basarabiens und
der Besetzung von Bucovina von
den sowietischen Truppen.
Die
meisten Deutschen aus Basarabien
die
aus
Südwestdeutschland
waren, zwischen 1814 und 1842
ließen sich nieder vorwiegend im
südlichen Basarabiens.
Die Deutschen aus Bucovina
wurden in 1781 kolonisiert,

nachdem das Habsburgerreich
den nördlichen Teil von Moldawien
(ab 1775) besetzt hatte. Sie kamen
aus Boemia und der Slowakei
(Zips), und die Deutschen die in
Dobrogea waren (1841-1891) kamen
aus Basarabien und süd Russlands,
wo sie vom Zarenreich kolonisiert
worden waren. Gegen Ende des 18.
Jahrhunderts gehörte Bucovina zu
Österreich, das zuerst die Region
mit
Soldaten
und
Beamten
bevölkerte,
dann
auch
mit
Deutschen,
Polen,
Ungarn,
Armeniern usw.
Die Deutschen kamen aus
Zips,
Rheinland
und
BadenWürttemberg. Im 19. Jahrhundert
wurde
Bucovina
zu
einer
osteuropäischer Schweiz: Mehrsprachigkeit war weit verbreitet.
Bis 1918 kamen an der Deutschen
Universität aus Cernauti nicht nur
Studenten, sondern auch Lehrer
aus
allen
Ländern.
Und
in
Dobrogea gab es eine deutsche
Gemeinschaft aus der Zeit des
Otomanischen Reiches, aber nach
1940
hatten
sie
kein
Gemeinschaftsleben mehr.In vielen
Gebieten
hatten
sie
ihre
katholische
Religion
bewahrt,
sprachen aber kein Deutsch mehr.
Nach 1918 vereinigten sich die
verschiedenen Gruppen deutscher
Siedler im Land. Im Jahr 1921
wurde
die
erste
rumänische
Agrarreform
durchgeführt,
wo
große deutsche Grundstücke an
die rumänischen Bauern verteilt
wurden. Deutsche Abgeordnete

im rumänischen Parlament haben
gegen
die
neue
Verfassung
gestimmt (1923), weil diese keine
Minderheitenrechte
enthalten
hatte. Mit dem wirtschaftlichen
Wiederbelebung nach 1923 hat
sich das Verhältnis der deutschen
Minderheit mit rumänischen Staat
verbessert.
Zwischen 1939 und 1944
waren
Zehntausende
junge
Deutsche
aus
Rumänien
gezwungen, in der deutschen
Armee einzutreten. Im Jahr 1945
wurde die totale Enteignung der
Bauern und die Vertreibung aus
ihren Häusern und Haushalten
durch die zweite rumänische
Agrarreform besiegelt.
In den Städten wurden die
Menschen aus Ihren Wohnungen
evakuiert und viele politische
Verdächtige festgenommen. Die
deutsche Minderheit verlor in
Rumänien alle Rechte und die
dazugehörigen Gebäude wurden
verstaatlicht. Im Jahr 1950 haben
die Deutschen das Wahlrecht
zurückerobert, und im Jahr 1956
haben sie ihre Häuser und
Haushalte wiedergewonnen.
So
wurden die Deutschen im Land mit
Rumänen
und
anderen
Nationalitäten gleichgestellt. Nach
einem
Abkommen
zwischen
Rumänien
und
Deutschland
begann in den 70er Jahren ein
massiver "Export" der ethnischen
Deutschen aus Rumänien.
Die
Berufe der deutschen Kolonisten
sind ebenfalls vielfältig: Bauern,

die moderne und effiziente Methoden und
Mentalitäten in landwirtschaftliche Kulturen,
Weinbau und Viehzucht eingebracht haben,
Handwerker, die Zünfte gebildet haben,
Bergarbeiter,
Forstarbeiter,
Militärs,
Kaufleute,
Geistliche,
Beamte
und
Spezialisten auf verschiedenen Gebieten, die
zusammen mit deutschen Lehrern und
kultivierten Menschen aktiv und innovativ im
sozialen Leben waren. In der Zwischenkriegs
periode periode
Rumäniens, haben die ethnischen
Deutschen einen wichtigen Beitrag geleistet;
Sie waren die Träger der europäischen
kulturellen Werte, und im Bereich der
Bildung, Literatur, Kunst, Medien und
Wissenschaft waren sie die Brücke zwischen
Rumänien und dem deutschsprachigen
Raum des Landes.
Derzeit sind die meisten Deutschen in
den Kreisen Timis, Sibiu, Satu Mare, CarasSeverin, Arad, Brasov gefunden. Sie sind
vertreten durch das Demokratische Forum
der Deutschen in Rumänien . Die großen
Feiertage der deutschen Gemeinden sind
Kirchweih, ein wichtiges Fest für die
Schwaben, und Kronenfest (Skt. Pauls Tag)
markiert den Wechsel der Jahreszeiten für
die Sachsen.
Wenn wir zusammenfassen, lassen sich
deutsch-römische Interferezen am besten
durch ihre Darstellungen beobachten.
Stephan Ludwig Roth war der Förderer der
gutnachbarlichen Beziehungen und des
Verständnisses zwischen den verschiedenen
Nationen in Siebenbürgen. In einem Brief
anGheorghe Bariţiu vom 20. März 1848
betonte
Roth:
"Für
mich
sind
die
verschiedenen Nationalitäten nichts als
Verfall der geschundenen Menschheit und
auf dem Weg um so viele Fehler ins Chaos zu
bringen. "

JOHANNES HONTERUS
War ein sächsischer Humanist,
Reformator der Kirche, Gründer des
sächsischen Gymnasiums in Brasov

NIKOLAUS LENAU
ein romantischer deutscher Dichter,
geboren in der Stadt Lenauheim heute
(Kreis Timis)

HERMANN OBERTH
Sachser aus Sibiu, entwarf den
konischen
Motor
mit
flüssigem
Treibstoff und öffnete so das Raumtor.
Er gilt als einer der Gründer der
Raumfahrt.

ATELIERUL DE
POVE Ș TI
În locul acesta toate sunt
uitate. Viaţa, identitatea...

CUM S Ă CAU Ț I O GIRAF Ă ?
ANDR EI C R AC EA | C LS. A V - A
Bună ziua! Permiteţi-mi să mă prezint: numele meu este Andi şi sunt
renumit detectiv de animale. Am avut multe cazuri interesante, dar cel mai
greu a fost cel de anul trecut.
Într-o zi, stăteam la birou bucuros că am încheiat un caz, când sună
telefonul: driiing, driiing!!!! La celălalt capăt al firului aud o voce disperată:
“S-a furat girafa!”, era directorul circului Atlas. A fost foarte greu să mă
gândesc unde ar putea fi ascunsă o girafă. Prin eliminare am ajuns la
concluzia că ar putea fi la o fermă ascunsă în staulul pentru animale, în
mijlocul livezii sau, de ce nu, chiar şi într-o căpiţă de fân. În ultima
secundă, înainte de a porni pe teren, am primit un telefon de la un şofer
care a văzut într-un pasaj subteran dezafectat o girafă.
M-am dus spre locul cu pricina şi m-am pus la pândă. Spre seară îşi
făcu apariţia, nimeni alta decât soţia directorului circului. Prinsă asupra
faptului, ea a recunoscut că a furat girafa pentru a sabota petrecerea pe
care soţul ei a organizat-o fiicei sale vitrege care împlinea şase ani. Girafa
era considerată punctul de atracţie al petrecerii. Astfel am făcut o fetiţă
fericită şi o girafă mulţumită.

PISICA LA ŞTRAND
LUANA OR OS | C LS. A V - A

Îmi amintesc şi acum de acea
zi toridă de vară. Mă jucam cu
prietenii mei, Maria, Eloise şi
Gabriel. Soarele ne arunca suliţe
ameţitoare în creştet, moleşindune. Ne-am adăpostit de căldura
ameţitoare pe banca din faţa
casei lui Eloise unde gardul ne
ţinea umbră.
O linişte mare plutea peste sat.
Povestind, ne-a venit ideea să
mergem undeva împreună, înainte
ca Eloise să plece în Irlanda. Neam pus de acord să mergem la
ştrand. Pentru că era prea cald să
mergem pe jos, atunci, am hotărât
să
mergem
mâine
dis-dedimineaţă.
A doua zi, am mers la veşnicul
loc pentru întâlniri, de conceput
planuri sau dezbătut probleme,
numit de noi „Locul faptei”. Se
numea astfel deoarece o prietenă
de-a noastră căzuse cu trotineta,
acum câteva veri acolo şi formase
un „crater”, aşa cum spuneam noi.
Ştiam unde ne întâlnim fără să ne
sfătuim. După cum eram sigură,
toţi am ştiut unde ne întâlnim şi
am pornit la ştrandul de la
marginea Şimleului Silvaniei .
Am ajuns repede. Între timp ce
eu şi Maria făceam scufundări,
Eloise înota şi Gabriel se odihnea
pe pătura mare, adusă de el. Când
am ieşit din apă, Gabriel a
exclamat:

- Gepeto?! Cum ai ajuns aici?!
Te-am lăsat culcat pe perna ta!
Pisica sa statea pe pătură şi îl
lingea afectuos pe mână. Gabriel
s-a ridicat în picioare şi a sărit în
apă pentru a ne întreba ce să
facă
cu
Gepeto,
şi
spre
surprinderea noastră pisica a
început să sară dintr-o parte în
alta, iar apoi în apă, după Gabriel.
Nevrând să plecăm acasă l-am
lăsat şi pe Gepeto să stea cu noi,
la ştrand, chiar dacă ne era frică
să nu fim certaţi. Gepeto sărea
prin apă, făcea tumbe, se dădea
pe topogane şi plutea pe apă.
Nimeni nu ne-a certat că ne jucam
cu o pisică la ştrand. Ba chiar,
Gepeto a devenit o vedetă. Toţi îl
mângâiau şi îi zâmbeau .
Astfel, căldura soarelui ne-a
dăruit o zi minunată. Înainte de-a
dispărea de pe cer, i-am spus
soarelui:
- Mulţumesc pentru această zi
minunată!
Am auzit că Apollo este zeul
soarelui în mitologia greacă şi
romană,
iar
în
mitologia
egipteană Ra. Poate s-au pus de
acord că eu si prietenii mei
meritam o zi frumoasă, înainte de
a ne desparţi, până vara viitoare.
Mă bucur că le-am mulţumit!

CAZUL DUNGILOR FURATE
AR IANA ZENKO | C LS. A V - A B

Totul a început într-o zi
ploioasă
de
septembrie.
Ca
întotdeauna,
telefoanele
mă
invadau cu tot felul de probleme.
Eu, Sergent Tixi, stăteam în biroul
meu în timp ce îmi beam cafeaua.
Dintr-o dată, clanța se răsuci și
apăru în birou Sergentul Lăbuțe
Moi:
- Avem o problemă, Sergent
Tixi! O zebră fără dungi!
Eu, calm, sorb din cafea și zic:
- Mă ocup imediat!
Îmi termin cafeaua și plec în
oraș la casa zebrei. Acolo, o
găsesc plângând pe zebra fără
dungi.
- Ok. Uite cum merge treaba!
Tu îmi povestești ce s-a întâmplat,
iar eu voi rezolva cazul.
Ea începuse să-mi povestească
întâmplarea, când, brusc, se auzi
un zgomot.
- Ce s-a auzit?
Am urcat împreună în camera
zebrei și atunci am văzut ce se
întâmplase... Locul ei , care de
obicei era acoperit de dungi, era
complet alb și lipsit de dungile
obișnuite. Făptașul scăpase ca
prin urechile acului.
- Ne vedem mâine, zebro!
În cele din urmă am ajuns la biroul
meu, dar acolo stătea altcineva.

- Sergent Tixi, unde ai fost?
Toate animalele cu dungi din oraș
au rămas fără dungi.
- Ei, să vezi! Devine interesant!
Obosit, mă așez la birou. Nu se
lega: de ce să furi dungi? Și mai
important, cine le-a furat? În
următoarele
două
zile
am
interogat Tigrul Kitty și Hiena
Smiley. După multe întrebări fără
răspuns, mi s-a părut că nici unul
nu e vinovat și că nu l-au văzut pe
făptaș. În schimb Hiena Smiley mi
s-a părut ușor suspectă.
Cred că unele animale la o așa
problemă s-ar da bătute, dar nu e
cazul, pentru că în final am aflat
cine era făptașul...
Atunci când vorbeam cu tigrul,
el mi-a mărturisit că a văzut pe
geam o umbră, cu păr ciufulit, la
fel ca al Hienei Smiley, iar atunci,
în casa zebrei, când s-a auzit un
zgomot ciudat, Hiena a intrat pe
furiș în casă, iar când să iasă ,, din
greșeală, a spart o vază și atunci
s-a întâmplat totul. În cele din
urmă Hiena Smiley a recunoscut
totul: ea a fost cea mai mică din
familie și nu avea dungi, deci, fiind
geloasă, a furat dungile tuturor
pentru a le avea ea.
Și așa ea este hoțul dungilor.
Dar oare s-a terminat totul?

M A T E I S O M E Ș A N | C LS. A V - A B

O ULTIM Ă AMINTIRE
În locul acesta toate sunt
uitate. Viaţa, identitatea, povestea
unică a fiecărui om... Toate pier,
sunt şterse, aruncate, dispar... Cui
îi mai trebuie asemenea lucruri?
Cui îi mai pasă?
Dar el îşi aminteşte. Nu
mult, dar îşi aminteşte. Asta e cel
puţin straniu. Pesemne că a rămas
legat printr-un minuscul fir de
speranţă de lumea viilor. Ceva l-a
marcat, o urmă de neşters.
Mă uit la chipul său,
căutând
ceva
care
să-l
deosebească de ceilalţi, dar nu

disting nimic diferit. Aici, chipurile
sunt identice: aceeaşi privire
ştearsă care priveşte prin tine de
parcă ar vrea să te străpungă,
aceeaşi gură inexpresivă. Siluetele
par
lucrate
în
clar-obscur,
desenate în grafit. Mii de astfel de
spectre hălăduiesc aici, fără o
ţintă, fără o fărâmă de memorie.
Şi totuşi, el îşi aminteşte, da,
îşi aminteşte... a fost tunelul...
înainte de marea nesfârşită de
siluete cenuşii... Brusc, îi vine în
minte, sau ceea ce a mai rămas
din ea, căldura sufocantă a

sicriului, apoi imaginea unui om
îmbrăcat în negru care duce pe
umăr o sapă... Amintiri disparate,
ultimele sale legături cu lumea
vie...
Dar eu îi ştiu adevărata
poveste. Nu e o poveste ieşită din
comun, chiar dimpotrivă. Fusese
un om bun, care sărea în ajutorul
tuturor celor care i-l cereau. Era
drept şi iertător. Mai ales, nu arăta
nicio teamă, în nicio situaţie. Nu-i
de mirare că toţi îl iubeau. A trudit
pe pământ, a suferit, şi a
îmbătrânit şi el, ca toată lumea...
Nu se temea nici de moarte. Îşi
imagina că, la momentul potrivit,
sufletul îi va ieşi din corpul albit
de ani şi va zbura iute şi uşor spre
lumea de apoi. Se va descotorosi
de trupul bătrân şi rigid pentru a
intra într-o lume nouă. Era sigur
că aşa se va întâmpla. Le-a spus şi
apropiaţilor săi că simţea că
moare, iar ei s-au întristat la
aflarea veştii.
Când i-a sosit clipa morţii,
spiritul i s-a înălţat din corpul de
om ca o pasăre-n zbor. Avea în
continuare o conştiinţă, dar nu
mai era capabil să simtă nimic.
Putea doar să observe ce se
petrecea în jurul său. A văzut
pregătirile pentru înmormântarea
sa.
A
urmărit
procesiunea
funerară. A coborât pentru o
ultimă oară în sicriu pentru a-şi
lua rămas bun de la corpul lumesc
care-l slujise atâta amar de vreme.
A auzit bulgării de pământ
lovindu-se de capacul coşciugului

şi, ridicându-se, a zărit groparul
care aştepta sub soarele arzător,
cu lopata pe umăr, cu ochii în
lacrimi. Da, îşi aminteşte perfect
lacrimile strălucind în soare ale
groparului...
De
ce
plângea
groparul?
Tunelul l-a absorbit ca o
gaură neagră şi l-a forţat să treacă
dincolo. A mai apucat să ia cu el
această ultimă amintire. Părea
nesfârşit acest tunel plin de
umbre care se învârtejeau. Într-un
final, a fost scuipat în oceanul
cenuşiu de umbre osândite să
viermuiască haotic pentru vecie,
fără
cale
de
scăpare.
Aici
ajungeau
sufletele
tuturor
muritorilor, dar şi zeii căzuţi şi
uitaţi din vremuri imemoriale. Aici,
în această groapă de gunoi fără
început şi fără sfârşit, a ajuns şi el.
Dacă ar fi putut simţi ceva, ar fi
fost oare dezamăgit?
Mă uit la omul care a avut
cândva un nume, o viaţă... Silueta
lui pare cumva diferită de a
celorlalţi... mai translucidă... mai
strălucitoare...Se ciocneşte de un
grotesc zeu al vreunei civilizaţii de
mult apuse, apoi se pierde în
marea de siluete ceţoase, nu
înainte de a-mi permite să
întrezăresc pe faţa lui ştearsă... o
urmă de zâmbet. Îl urmăresc cu
privirea mult timp după ce a
dispărut. Şi nu ştiu dacă nu-l voi
mai întâlni vreodată.

AVENTURA
DE PE MARE
M A R I A G I U R GI U | C LS. V B

Îmi amintesc şi acum de ziua în
care am plecat pe malul mării. Era
vară, timp frumos, deşi se anunţa
o furtună, am decis sa fac o
plimbare. Malul mării e un loc
perfect pentru a te relaxa dupa o
zi grea de şcoală.
Deşi
se
apropia
vacanţa,
simţeam nevoia de a face o
plimbare pe acolo.
Când am ajuns la malul mării, un
bătrân îmbrăcat în marinar m-a
întrebat:
-Ce faci aici? Ştiai că se anuntă
o furtună?
-Da, știam. Vroiam doar să mă
plimb puţin pe aici. V-am încălcat
proprietatea? Vă rog sa mă
scuzaţi.
-Eeeei, nu te necăji, a spus
bătrânul râzând. Eu nu cred că va
veni furtuna. Pentru că ești atăt
de amabil ai putea să vii cu mine
într-o plimbare pe mare? Ce zici?
-Vaaaaai mulţumesc mult. Aş
vrea foarte mult să vin.
-Atunci haide! Am eu o barcă.
Eu sunt Iacob.
L-am urmat pe Iacob până la
barca lui și mi s-a părut foarte
interesantă. Era făcută din lemn
tare şi avea un motor.
-Urcă, mi-a spus el!
Am urcat în barcă si m-am
făcut comod. A urcat şi Iacob şi
s-a pus pe scaunul de lângă

motor. A apăsat pe un buton şi,
dintr-o dată, barca a ţâşnit inspre
largul mării.
-Veniţi
des pe aici? l-am
intrebat eu.
- Eu la fiecare sfârşit de
săptămână iau barca şi fac o
plimbare pe mare.
A apăsat pe un alt buton şi
barca s-a oprit. Am rămas uimit
când am văzut cât de mult ne-am
îndepărtat de mal şi de cât de
multă apă eram împrejmuiţi. Totul
era doar albastru. Cerul, marea,
câţiva peşti înotând liniştiţi prin
apă. Am văzut chiar şi delfini, care
săreau din apă ca nişte balerini.
Ne-am
petrecut
după-amiaza
uitându-ne la
frumoasa mare,
linistită. Cand eşti pe mare e
foarte greu să-ţi imaginezi că de
sus, din spaţiu, Pământul e ca o
minge albastră. Cand eşti, însă,
pe acea minge, pe care noi trăim,
ai impresia că pământul e plat.
Dintr-o dată am văzut o sticlă
care plutea pe apă.
-Ce-i acolo? am întrebat eu.
-Ooo!!! Băiatule, esti foarte
norocos! Aceea este o sticlă cu un
mesaj în ea. S-a aplecat, a luat
sticla, a desfăcut dopul, şi, am
rămas perplex când mesajul a
început să vorbească:
- Eu sunt mesajul, sunt vrăjit de
un vrăjitor, dacă poţi, ghiceşte,
altfel am să mor. Citeşte mesajul,
gândeşte-te bine! Crezi că un om
poate fi vrăjit de mine?

Chiar în acel moment un fulger
apăru pe cer şi se porni furtuna.
-Iacob!!! Am urlat eu. Hai să
plecăm!
-Băiete, nu te speria. O sa
încerc să ajungem la mal cât mai
repede. Ia mesajul.
Dintr-o dată, bătranul a apăsat
butonul, dar un val uriaş a înghitit
jumătate din barcă si m-am trezit
singur in mijlocul unei furtuni...
-Iacoooob! Nu mă lăsa singur!!!
Iacoooob! Valul l-a luat si pe
bătrânul Iacob. Atunci cum să mă
mai pot întoarce? Fără să-mi dau
seama ce fac, am luat colacul de
pe partea rămasă de barcă şi l-am
aruncat în locul în care l-am văzut
ultima oară pe bătrân. Dintr-o
dată am văzut o mână care a
apucat colacul. Nici nu mi-am dat
seama că acel colac nu a fost
când am plecat de la mal în barcă.
Nici măcar când am văzut sticla
cu mesajul nu am observat că
bătrânul a pus-o în acea parte a
bărcii. Acum sticla nu mai era. In
schimb, era colacul, care l-a salvat
pe Iacob. Când i-am vazut faţa,
m-am aruncat în mare cu încă un
colac şi am început să îl trag
înspre barcă. Am apăsat pe buton
şi ne-am îndreptat înspre mal.
Când am ajuns, bătrânul mi-a
mulţumit din suflet şi mi-a dăruit
sticla, în care nu mai era mesajul,
dar, în schimb era plină cu bănuţi
de aur.

R Ă PIREA
Ș T E F A N L UC A G R A M A | C L S . A V - A B

Părea o zi obișnuită, ca oricare
alta. Nimic nu prevestea ce va
urma să se întâmple. Zeliș și Sakiz
povesteau în grădină.
- Nu-inimic. Și fratele meu,
Toma, e foarte bâlbâit.
- Câti ani are? întrebă Zeliș.
- Are 9 ani.
Chiar
când
a
terminat
propoziția, Toma a și ieșit pe ușă
s-o anunțe pe Sakiz că e gata
masa.
- Vreți să veniți și voi la masă?
Bunicul va fi îngăduitor și vă va
lăsa să stați cu noi.
- Bine, ziseră în cor Zeliș și
fratele ei, George.
După
ce
mâncară,
copiii
merseră la plajă. Când se simțeau
mai bine și jocul era în toi începu
o ploaie groaznică.
Au fugit acasă, dar nimeni, în
afară de Toma, nu era acasă.
Toma era cam speriat. A reușit să
bâlbâie că bunicul a fost luat și
dus, iar casa a fost jefuită. Întradevăr, totul era cu susul în jos.
- Ce ne facem acum? a întrebat
Zeliș.
- Va trebui să ne facem arme
dacă se întorc. Zeliș, te ocupi de
arcuri și săgeți; Toma și George,
voi vă ocupați împreună de ferme!
a zis Sakiz.
- Dar tu de ce te ocupi? a
întrebat George.
- Eu fac arme și unelte.

- Acum, că sarcinile sunt
împărțite, să ne apucăm de lucru!
a concluzionat Zeliș. Dar cu
bunicul, cum rămâne?
- Ne vom ocupa și de această
problemă, după ce pregătim totul.
Întâi trebuie să fim gata să ne
apărăm.
Chiar în acel moment a încetat
și ploaia, iar ei s-au apucat să
lucreze ...
În câteva ore, totul fu pregătit.
Copiii erau pe poziții și așteptau. A
trecut o oră, au trecut două, a
trecut o zi, dar hoții n-au mai
apărut.
- Tre-tre-trebu-buie-să-să-să-l
căuuută-tăm-pe-pe-pe-bu-bubuninicu-cul, Sa-saki-kiz! A strigat
Toma.
- La asta mă gândeam și eu.
George, tu ești cel mai atent. Stai
de pază la fereastră. Noi încercăm
să căutăm indicii.
Zis și făcut. Copiii au început să
cotrobăie prin lucrurile răsturnate
de prin casă.
- Veniți aici! E o scrisoare. Îți e
adresată ție, Sakiz.
- De la cine e?
- Cred că e de la bunicul tău.
Dragă Sakiz,
Dacă vei ajunge să citești această
scrisoare, însemnă că am fost răpit. Nu
te impacienta. Toate lucrurile au
rezolvare, mai puțin moartea. Răpitorii

mei sunt dușmanii regelui. Am fost
luat pentru răscumpărare. Poate ți se
pare cam bizar, dar acesta e adevărul.
Nu am timp acum să-ți dau prea multe
explicații. Trebuie să ajungi la rege și
să-i
spui
parola
<<FRATEBUNIC>>. Va ști exact ce este de
făcut. Dacă reușești să ajungi la el, ne
vom revedea în curând.
Cu dragoste,
Bunicul
P.S. Ai grijă de Toma. Și voi sunteți în
pericol.
Au urmat momente de tăcere.
Sakiz citise scrisoarea cu voce
tare. Toți se gândeau cum vor
putea ajunge la rege. Nimeni nu
avea voie să treacă de zidurile ce
împrejmuiau palatul.
- Am eu o soluție. Pelerina
tatei. Doar că ea funcționează
dacă sub și eu sub ea, a zis Zeliș.
Dacă stăm sub ea, vom fi
invizibile.
- Perfect, dragă Zeliș. Trebuie
să-i lăsăm pe băieți în siguranță și
apoi putem pleca.
Băieții au rămas la mătușa lui
George și a lui Zeliș, iar fetele au
pornit-o spre palat. Pelerina le-a
ajutat să treacă de ziduri, de gărzi,
de sfetnici. Au ajuns în iatacul
regelui, unde doar Sakis s-a făcut
vizibilă. A spus parola și regele nu
a mai întrebat-o nimic; nici cine
este, nici cum a ajuns acolo. A
rugat-o doar să se întoarcă acasă
și să aștepte.
Fetele
s-au
întors
acasă.
Oricum, n-ar fi știut înspre ce colț
al lumii să pornească în căutarea

bunicului. Noaptea a trecut cu
greu. Au dormit cu schimbul,
pentru ca una dintre ele să poată
sta tot timpul de pază.
Nici nu au mijit bine zorile, că
bunicul și-a și făcut apariția într-o
caleașcă splendidă albă, trasă de
șase cai albi, cu zâmbetul pe
buze. Asta îl caracteriza pe
bunicul. Zâmbea tot timpul. S-au
întors și Toma și George, însoțiți
de mătușă. Îi chemase Zeliș.
Acum nu mai puteau exista
secrete. Bunicul trebuia să le
povestească totul. Așa au aflat,
Sakiz și Toma, că nu sunt orice
copii, ci chiar nepoții regelui.
Bunicul era fratele regelui.

ALTE FORME
DE MAGIE
Căutând printre cutii,
Răsfoind printre hârtii

ANONIM
V I C T O R T R O Ș A N | C L S. A V I- A A

Mai ții minte acea zi?
Eram copii,
Nu ne cunoșteam.
Și să ne împrietenim a durat un an.
Da, mă enervez ușor,
E adevărat,
Da, comentez la toți
Totul s-a întâmplat.
Singura persoană, care mă înțelege,
Tu.
Singura persoană, pe care nu m-am supărat
Tu.
Aș dori încă o șansă
Să-ți dovedesc, ca să fim prieteni, chiar
îmi doresc.
Iartă-mi toate greșelile,
Iartă-mi toate păcatele.
Pentru....

APOCALIPS Ă
VICTOR TROȘAN | CLS. VI A

Azi e ziua sfântă!
Morții reînvie,
Îngerii din trâmbiță cânt
Și oamenilor le dau de știre.
Judecata este aproape,
Pământul în două se împarte
Cerul se cutremură
Prin aer plutește o negură.

Satana se retrage,
Cu ai lui păcătoși.
Ce poveste frumoasă!
Spusă de niște moși.
Domnul pe Pământ ajunge,
Pe rău îl străpunge, iar pe diavol îl învinse.
Stau și mă uit la bătălia eternă, dintre rău și bine,
Pentru o victorie efemeră,
Pe care toți o vor doar pentru sine.

PERELE DIN
FRIGIDER
DOROTHEA GHIȚEA | CLS. A X-A C

Am mâncat perele pe care le țineai în frigider,
am băut două pahare de vin și
te-am căutat... Încă te caut.
E prea absurd să trăiești într-o lume ca asta.
Îmi plăcea mirosul perelor, la fel ca mirosul
respirației tale, după ce gustai o „tărie’’, cum îmi
spuneai.
Formele lor, unduite, parca ascunzând misterul
iubirii pe care mi-o purtai.
Culoarea lor, verzuie... spre galben, pentru că
niciodată nu erai sigur de ceea ce simțeai;
Alteori nu simțeai nimic, erai revoltat, cel mai rău,
dureros. Unele aveau o etichetă roșie,
altele una albastră... o bulină, de hârtie, care le
amintea de unde au fost aduse,
le arăta cine au fost și de fapt cine sunt cu
adevărat.
La fel și noi: semănam, dar eram prea diferiți,
bulinele noastre erau diferite...
Și simțeam asta prea des.

Treceai pe lângă mine, mai mereu, fără să mă
săruți, să mă ții de mână, fără să mă-mbrățișezi
măcar,
Nu-ți ridicai privirea...
Întrebările, din capul meu, o luau razna și se-necau,
în lacrimi, în fiecare seară
Când nu te mai vedeam,
Nu-ți mai simțeam parfumul, de ore bune.
Eu... nu-nțeleg tăcerea, chiar dacă-ți spuneam, cu
prea multă credință, că e mai bună decât o mie de
cuvinte.
Acum e liniște și nu mai înțeleg nimic.
Am mâncat perele, iar ele au pierit la fel ca iubirea
noastră, de fapt nu au existat... la fel ca noi:
Am fost doar eu și doar tu și niciunul dintre noi, nu
a luptat pentru a putea ajunge la un întreg, la un
coș cu pere... ne-am limitat doar la două...
Pe care le-am mâncat.
Băusem două pahare de vin, unul in cinstea ta,
Chiar dacă tu erai cu gândul la...
Ea.

FATA CU
P Ă L Ă RIE
BEATRICE ZEIC | CLS. A X-A C

Căutând printre cutii,
Răsfoind printre hârtii,
În podul de praf învelit,
De ani învechit,
Am găsit o mică floare,
Un bilet de tren ce mi-a amintit de ea:
Fata cu pălărie...
Stătea lângă fereastră și semăna cu o prietenă de-a
mea.
Dureros, spiritul ei nu era printre noi.
Doar corpul și-l lăsese în urmă în această lume în
care nu aparținea.
Tainele cu care se hrănea, uneori le respingea.
Era aer, se lupta să unească cerul și pământul,
Era încleștată în acea gheară, căci nici să plângă nu
putea.
Sufletul i se aprindea și ochii îi sclipeau
Când brazii falnici în față i se înălțau,
Când păsările cu inimi de țigănci ciripeau,
Când susurând tihnit apele curgeau,
Când se îmbăta, inhalând cu nesaț mireasma
naturii.
Ea era și va fi mereu copila pădurii.

O A D O L E SC E N T A
GEORGIANA MARIA

Ține-te bine de tine
Când în nimeni sprijin nu găseşti.
Ştii, "tot răul spre bine",
Fii puternică şi-n viață o să răzbeşti.
Nu te lăsa purtată de vânt,
Doar dacă navighezi pe mare.
Poartă-ți dragostea-n suflet şi-n cuvânt,
Fii puternică, împarte-o cu fiecare.
Ia binele cu tine peste tot
Şi bine o să primeşti.
Stii, râsu-i cel mai bun antidot,
Fii puternică, frumoasă eşti.

INNOCENCE
KARINA DUDAȘ | CLS. A X-A B

She was golden,
And so was her soul.
The words that she had spoken,
Helped flowers grow.
Wild thoughts run through her mind,
She is truly one of a kind.
Her touch could heal the one that’s sick,
But her glance made everyone weak.
Her tears, beautiful tragedy.
And her laughter, contagious symphony.
Sadness overcomes your will
Because her hand writes poems that kill.
Angels bow down to her,
But somehow, she’s still insecure.
A creation of mistery she is,
Brought to the world a touch of bliss.

MY HEART IN A
PLASTIC BAG
DOROTHEA GHIȚEA | CLS. A X-A C

Have you ever brought them joy?
Like, you are trying to take it from yourself
Cause someone else’s happiness is more important
than yours
Put it in a big bag and take it to your lover.
How does it sound? Is it worth it?
I’ll buy a million plastic bags, I’ll tear my heart out,
full of joy, in a million pieces and I’ll take them to
YOU.
It’s full of joy just because of you and all of it is
flowing out of my heart, it is pouring on your shoes
and on your knees and arms...
I’m not sure about some things... the most
important things in my life.
What if all goes wrong? What if my heart is torn
into a million pieces, but not by me? That wouldn’t
even be the biggest problem, I could give you my
heart in a bag... but the soul….
What if I die just because of my LOVE for you? (My
love is just for you!)
Do you happen to hear me, maybe sometimes? I’m
screaming... do you hear me?
What if things go wrong and I’ll lose you... forever?
I’ll always remember you, your smile while... you
continue to not care.

DOAR PENTRU CĂ…,
NU ÎNSEAMNĂ CĂ…
BEATRICE ZEIC | CLS. X C

Nu înțeleg cum poți să te bucuri de lume când
ai aceste prejudecăți, nu înțeleg cum n-ai învățat să te
uiți prima dată în sufletul meu, nu înțeleg cum poți să
crezi că te respect când ai aceste așteptări de la mine,
când vrei sa fiu altcineva doar ca să-ți satisfac
imaginea ce ți-ai construit-o cu privire la mine.
Doar pentru că sunt străin, nu înseamnă că nu
îmi pasă. Doar pentru că sunt străin, nu înseamnă că
nu vreau să înțeleg, că nu te ascult chiar dacă nu mie
îmi vorbești. Doar pentru că nu spun, nu înseamnă că
nu văd. Doar pentru că zâmbesc, nu înseamnă că nam cunoscut suferința. Doar pentru că am plâns
atunci, nu înseamnă că nu sunt puternic. Doar pentru
că sunt femeie, nu înseamnă că nu pot fi obiectivă.
Doar pentru că sunt băiat, nu înseamnă că nu simt
nimic. Doar pentru că nu am râs atunci, nu înseamnă
că nu știu să mă distrez.
Doar pentru că citesc, nu înseamnă că n-am o
viață, ci că aleg să trăiesc mai multe. Doar pentru că
mă îmbrac frumos, nu înseamnă că n-am cunoscut
sărăcia. Doar pentru că învăț bine, nu înseamnă că
sunt disperat sau arogant. Doar pentru că am învățat
prost atunci, nu înseamnă că n-am ideile și visurile
mele. Doar pentru că sunt plăpând, și trupul mi-e
neputincios, nu înseamnă că n-am o voință de fier și
că flacăra vieții nu arde în mine.
Când mă îmbrac în negru mă privești cu
dezgust, de parcă aș fi simbolul depresiei, un răzvrătit
sau un neadaptat. Pentru că sunt fată, tu spui, ar
trebui să fiu numai zâmbet și culoare. În schimb,
singurul roz pe care-l port e Floyd.

VIOLET
BEATRICE ZEIC | CLS. A XI-A C

Am nevoie să plec, să mă mișc, să evadez, să
văd, să simt, să traiesc. Am nevoie să cunosc și să
respir, căci devine sufocant să rămâi blocat, inert întrun loc. Simt cum îmi crește pulsul, cum adrenalina îmi
curge rapid prin vene și știu că trebuie să plec.
Înțeleg lumea dacă mă înțeleg pe mine și mă
înțeleg pe mine dacă înțeleg lumea. Sunt parte din
întreg. Sunt parte din aglomerația de pe șosea, din
mulțimea de ființe ce umblă pe stradă, de care te
ciocnești, care își caută calea, care își întorc privirea,
care poartă idei și gânduri. Sunt plămădită din visuri,
din praf de stele. Sunt parte din întunericul întrerupt
de lumina felinarelor și a lunii. Sunt parte din vechile
clădiri, în stil gotic, romanic sau baroc, înfrumusețate
de timp, clădiri ce transmit vibrația trecutului, ce
poartă parfumul celei mai vechi povești care încă îți
trasmite fiori, istoria.
O parte din mine trăiește în trecut, simte sute
de ani adunați în sine, crede în valori de mult apuse.
Pășesc si mă gândesc la persoanele ce au pășit în
aceleași locuri ca mine, mă gândesc la viața pe care
au trăit-o și o trăiesc departe de mine și mă minunez.
Sunt persoana care într-o cafenea, în timp ce-și
savurează băutura caldă, chiar dacă nu spune nimic,
se uită la tine, te observă și îți studiază fiecare gest,
încercând să-i deslușască misterul.
Mă hrănesc cu orice mă mișcă, eliberează sau
frământă. Visez o lume violet cu pete verde smarald și
turcoaz, o lume diferită de cea de-acasă unde nu simt
unitate, unde trebuie să mă lupt cu morile de vânt.

IUBIREA ESTE...
DOROTHEA GHIȚEA | CLS. AX-A C

Iubirea este virtutea proclamată de cei mai
mulți și reclamată doar de puțini. Este o floare rară
așa cum și conștiințele noastre sunt rare și prea
sincere. Este luceafărul dintre stele sau sentimentul
care se naște într-un fluture când stă pe floarea sa,
este preaplinul înconjurat de marele nimic.
Tu faci parte din universul meu care contează
(încă contează). Iubirea ta mi-a rupt sufletul și nu m-a
obosit pentru că nu cred că a existat.
În zorii timpurii ai prieteniei noastre am ales să-ți
spun „Vreau ca asta să continue’’ (sau să-nceapă),
gândindu-mă la tot ce e mai limpede pe Pământ, mai
strălucitor pe Cer și mai sincer în sufletul unui om.
Te-am iubit, atât de mult, încât mă pufnea râsul
atunci când mă gândeam că ai înțelege dacă te-aș urî.
Te-am iubit atât de mult, încât, dacă ar fi să o iau de
la capăt, aș face-o fără să mă mai gândesc. Respirând
sinceritatea boemica a unei iubiri ce-ar vrea sa se
exprime in acorduri tari, am prins curaj, si-am aratat
un fragment din spiritul meu liber, care chiar zace-n
mine ca-n personaje tranzitorii.
Nu-ncape vorbă că nu aș mai iubi persoana
care m-a-nvățat să zâmbesc, dar nu ai mai avut timp
să asculți acutele iubirii mele, forțele sentimentelor
mele, și s-a zdrobit. Am înțeles, dar ai rămas lipită-n
sufletul meu ca scrumu-ntr-un borcan din care s-a
scurs apa.

ACCIDENTUL
CÂMPEAN OANA | CLS. XII C

- Prima explozie ne-a luat prin surprindere pe toți,
zdruncinând tot trenul. Înainte de a putea procesa
imaginea din jurul meu, am simțit cum toate
instinctele îmi devin active. Simțeam adrenalina
scurgându-mi-se prin corp, făcându-mă să uit de
orice altceva. Am sărit in picioare, fiind conștientă de
miile de alarme care sunau în mintea mea, activândmi reflexele și făcându-mi mușchii să fie încordați, ca
o avertizare a unui pericol iminent.
În jurul meu, alți câțiva copii se ridicaseră în
picioare și păreau la fel de încordați ca și mine. In
ciuda încercărilor mele disperate de a îmi da seama
ce se întampla, nu puteam vedea ce se întâmpla în
exteriorul trenului din cauza celorlalți adolescenți
care se lipiseră de geamuri. Cea de-a doua explozie,
la fel de neașteptată ca prima, a făcut vagonul să se
încline, reușind să ne răstoarne pe toti de pe picioare.
Era mult mai aproape decât prima, simțeam asta cu
ușurință, doar din felul în care vibrațiile se distingeau
mai clar.
Încercând să nu alunec lângă restul copiilor, mam prins de o bară din metal și m-am tinut de ea cât
de strâns era posibil.
- Știe cineva ce Dumnezeu se întâmplă aici?!
Vocea unei fete spărsese liniștea din compartiment,
punând întrebarea care ne neliniștea pe toti. Părea să
aibă în jur de 17 ani, mai tânără decât mine și eram
destul de sigură că proveneam din țări sau chiar de
pe continente diferite, Fata vorbea engleza cu un
accent ciudat, italian sau spaniol din câte știam eu.
- Dacă aș ști, sigur aș împărtăși cu voi această
informație prețioasă! îi strigă un băiat de undeva din
spatele meu. Dar nu știu și cred că nimeni nu o face,
așa că ai putea avea răbdare.

Aș fi vrut să tacă, să le explic că
nu era nici locul și nici
momentul pentru un schimb de
remarci sarcastice, dar frica îmi
pusese un nod în gât.
M-am
uitat
în
jur,
observând că eram cel puțin 20
de
adolescenți
în
acel
compartiment și probabil 200 în
tot trenul. Doar adolescenți:
fără copii, ei fuseseră evacuați
primii, și fără adulți, ei nefiind
evacuați deloc.
Sunetul asurzitor al unei
alte explozii a zguduit încă o
dată trenul, de această dată
reușind să ne zdruncine foarte
bine pe toți. Un conductor
îmbrăcat în uniformă a deschis
repede ușa și, aproape urlând
cu gura lipită de megafonul său
alb, ne-a ordonat să ne așezăm
la locurile noastre și să ne
legăm centurile de siguranță.
Bărbatul părea speriat și obosit,
fața sa fiind roșie de la efort.
Ascultători, am urmat ordinele
și ne-am îndreptat către locurile
noastre. Eram așezată pe
scaun, încercând cu disperare
să îmi pun centura, iar faptul că
îmi tremurau mâinile nu mă
ajuta deloc. Unii dintre noi
plângeau, lăsându-se pradă
fricii. Era ironic că nimeni nu se
gândise că un drum cu trenul
pe timp de război ar putea să
fie atât de periculos. Pe de altă
parte, chiar și cei care nu

plângeau erau speriați, lucru
care se putea citi pe feţele lor.
Deși ne asteptam la asta,
ultima explozie ne-a luat prin
surprindere. Toți speram că se
va termina în curând, că vom
ajunge în siguranță în locuri
sigure, la adăpost de războiul
care se ducea în fiecare
moment. Ceea ce ne-a speriat
mai mult decât explozia a fost
oprirea trenului. Fără nicio
avertizare, fără vreun semnal
de alarmă... pur și simplu o
frână bruscă a făcut ca peisajul
să
nu
se
mai
schimbe
încontinuu, ci să stagneze. Îmi
era foarte frică.
Surprinzator, am așteptat
câteva minute foarte lungi în
liniște, până când am auzit
strigătele. Imediat după ele, am
simțit căldura oribilă care se
întindea peste tot. Uitându-mă
în jur, am realizat ce se
întâmplase: din cauza exploziei,
trenul luase foc. Fără să pierd
măcar o clipă în încercarea de a
găsi sursa incendiului, m-am
ridicat de pe scaunul meu,
mulțumindu-i lui Dumnezeu în
gând ca nu apucasem să îmi
pun centura. Doi băieti erau
deja la ușă, bătând cu putere în
ea, în speranța că se va
deschide. Am decis că mai
înțelept ar fi să ajut alte
persoane să se ridice de pe
scaunele lor. Focul deja mistuia

o parte din plasticul scaunelor,
emanând un miros îngrozitor.
La ușă erau deja mai multe
persoane, iar aerul devenea din
ce în ce mai insuportabil:
fierbinte și încărcat de mirosul
plasticului topit.
Câteva
secunde
mai
târziu, am auzit primul urlet.
Exprima teamă, durere și frică:
tipatul unei fete care avusese
ghinionul de a sta prea aproape
de foc. Priveliștea era oribilă, iar
eu am asistat la ea fără să mă
pot mișca, prea terifiata pentru
a putea să o ajut. După putin
timp, țipetele sale au fost
acompaniate de altele: datorită
numărului mare de copii, focul
se extindea foarte repede. Deja
fumul era gros și înnecăcios,
așa ca mi-am astupat gura și
nasul cu palma, sperând să nu
fi respirat destul de mult pentru
a muri. Din cauza lipsei de
oxigen,
mulți
leșinaseră,
lovindu-se de podeaua în flăcări
și de alți adolescenți, iar eu
simțeam că sunt pe punctul de
a face același lucru, sprijinită de
ușa metalica a trenului…
Următorul lucru pe care l-am
simțit a fost aerul rece pe care
l-am tras pe nări și spatele
lovindu-mi-se de pământul tare
și de o șină de tren. În sfârșit,
ușa se deschisese, iar în jurul
meu erau câteva corpuri ale
copiilor care speram ca sunt
doar lesinati, atat pentru binele

lor cât și pentru sănătatea mea
mintală. Am reușit, cu greu, ce-i
drept, să mă întorc pe o mână,
încercând să îmi dau seama ce
se întampla. Nu trecuseră decat
câteva minute, cel mult, am
presupus atunci.
Ajutor! am strigat,
regretând
imediat
aceasta
decizie din cauza ochilor care
au început sa îmi lăcrimeze și a
gâtului care mă durea. Vă rog!
Am reușit să strig atât, vocea
fiindu-mi răgușită și obosită.
Am tușit de câteva ori, din
cauza fumului inhalat, și am
reușit să mă ridic în capul
oaselor. Ne aflam pe o pajiște
destul de îngustă, iar căldura
înnăbusitoare a aerului era
combinată cu cea emanată de
tren și de focul care încă ardea.
Celelalte vagoane erau la fel de
arse și de distruse ca al nostru,
lucru care nu mă surprindea
deloc. Mi-am dus încet mâna la
cap, încercând să văd dacă nu
avem vreo rană și am încercat
să îmi mișc toate degetele și
membrele, în căutarea a unui
potențial
os
rupt.
Nimic.
Păream să fiu întreagă, cu
exceptia hainelor arse și a pielii
fumegânde. Ca să fiu sinceră,
mă durea fiecare părticică a
corpului, dar tot am continuat
să încerc să mă ridic. Văzusem
mii de filme pe tema războiului
și eram sigură că cineva venea
să ne salveze.

Brusc,
mi-am
simtit
umărul prins în stransoarea de
fier a unor degete și m-am
întors către posesorul mâinii:
un băiat destul de tânăr, mult
prea curat și sănătos pentru a fi
asistat la incendiu. Avea pielea
incredibil de palida si in alte
conditii l-as fi intrebat ce crema
de plaja foloseste pentru a nu
se arde la soare.
Ești rănită? a întrebat
repede băiatul.
Din vocea sa nu răzbătea
îngrijorare, așa cum am sperat,
ci nerăbdare, ca și cum nu ar fi
trebuit să fie acolo.
- Nu cred! am șoptit și mam agatat de mâna sa, folosindo ca suport pentru a mă ridica.
Perfect. Măcar o
persoana e bine! a exclamat și
m-a tras după el mai departe de
tren. Așteaptă aici, merg să vad
dacă mai e cineva în stare bună.
Confuză, am așteptat să se
întoarcă salvatorul meu. Fară să
am ceva mai bun de făcut și
încercând să nu mă uit la tren,
am privit in zare.
- Dumnezeule mare! Vin să
ne salveze! am strigat când am
văzut un grup mai mare de
oameni cate se îndrepta catre
noi.
Au ajuns deja? băiatul
părea disperat. La naiba, nu
mai am timp să caut!
Despre ce tot vorbești?
Uite! De acolo vin salvatorii

noștri! I-am arătat direcția din
care veneau, dar el doar s-a
încruntat și m-a luat din nou de
mâna. Strânsoarea sa era
fermă, dar tot l-am lovit peste
umăr când am văzut că mergem
în direcția opusă. Am încercat
din nou să îi explic că o să fim
salvați, dar parcă vorbeam
singură.
Nu-i adevărat, ok? a
scrâșnit din dinți după o vreme.
Nimeni nu are de gând să ne
salveze. Eu încerc să te salvez,
așa că ai face bine să te calmezi,
daca nu vrei să fiu nevoit sa te
omor. Când am încercat să
protestez, s-a întors din nou
înspre mine. Fără să spună
nimic, și-a privit mâna dreaptă
un moment, părând să ezite și
m-a pocnit în cap cu toata
puterea. Chiar înainte ca totul
să se întunece, sunt sigură ca lam simțit săltându-mă pe un
umăr și începând să fugă.

THE MUSIC WITHIN
GIURGIUMAN ALEXANDRA | CLS. XI B

HOW DID YOU FIND OUT
ABOUT YOUR PASSION FOR
MUSIC?
When I was young, at about 3
years old, I used to sing a song
about a rose. And it's then that
I realised I actually had a voice.
As time passed, I sang
different
kids
songs
or
whatever I heard from my
parents or at the kindergarten
school or tv. At the age of 9 I
started taking singing lessons
until the age of 11/12, when I
realised I wasn't really getting
the most of it. I used to listen
to songs from movies and sing
them all the time. From the
age of 14, I started taking the
lessons again but with another
teacher and this time I liked it
better and found my true
potential
and
voice.
I
participated
in
different
contests, had several concerts.
I was whether invited to
perform at different occasions
or they were my own concerts.
I still do that every now and
again. I sing almost every day

and every time I feel that I'm
one with the music.
WHAT ARE YOUR MUSICAL
ICONS/INFLUENCES?
Loreen is the very first of them,
the winner of the Eurovision
Song Contest 2012, a true
singer and role model. Her
thrilling tunes, attitude on
stage and the actions she
takes outside the world of
music make her one of the
most talented and remarkable
women in the world in my
opinion. Other artists I love or
get my inspiration from are
Katy Perry, Pink, Ed Sheeran
and Sia. They are icons who
truly deserve to be praised and
who do have a voice, not only
on stage, but also by making
themselves heard.
DO YOU PLAN ON MAKING A
CAREER OUT OF YOUR
PASSION FOR MUSIC?
I'd love to, but I would also
like to follow a career in
English. If the chances are
high, then why not?

HOW WAS YOUR FIRST TIME
PERFORMING IN FRONT OF A
LARGER GROUP OF PEOPLE?

Create without limits and don't
let people's mean words define
who you are.

Wow, I was pretty scared. I was
11 and I was of course real
nervous. I had never seen so
many eyes
on me! But
everything turned out alright
and the crowd actually seemed
pleased of what they heard. I
liked that.

DO YOU PREFER SINGING
SOLO OR AS A MEMBER OF A
BAND/ CHOIR?

DO YOU HAVE ANY TIPS FOR
AN ASPIRING MUSICIAN?
My advice for them would be
to believe in their intuition and
follow their heart, for music
finds itself within our souls.

I’d rather be singing solo, but
always with a live band to
accompany me. I always find
myself really in the feeling of
music when it's only me.

ECOURI
Poetul cântă
nopțile-gardian
închid cuvintele
în cazematele cerului

POETUL CÂNTĂ
PROF. CORNEL C. COSTEA

Poetul cântă
nopțile-gardian
închid cuvintele
în cazematele cerului
pe prispa amintirii
fluturii adorm
cu aripile
în rugăciune
poetul cântă
zilele-fluviu
poartă negurile
răsăritului
spre asfințitul poemului
în care doar
murmurul ploii
tulbură
somnul celui fără somn
ce dacă nu-l aude nimeni?
poetul cântă
tămăduind singurătățile.

O, CLUJ MOHORÂT ...
PROF. CORNEL C. COSTEA

O, Cluj mohorât, unde ți-e strălucirea?
Prin care cotloane, viclean, o ascunzi?
Din frunze-aurii-ți recompun, azi, privirea
Și tot îți vorbesc și tot nu-mi răspunzi.

Doar Someșul Mic mai recită poemul,
Pe care l-am scris scrijelind un copac,
Oricum, pân’ la urmă, se-alege doar scrumul
De tot ce există,-ar fi bine să tac
Și să las, tristă, ploaia să-mi cânte-n neștire
Despre veri care-au fost, despre ierni ce vor fi,
Despre firul acesta atât de subțire
Dintre mari ne-mpliniri și prea mici bucurii.
O, Cluj mohorât, o s-aștept altă vară
Să mă pierd, fericit, printre umbre fierbinți,
Căutând, iar, apusul, ce-n fiece seară
Se așterne, tăcut, peste oameni și sfinți …

CE AR FI OMUL?
PROF. CORNEL C. COSTEA

Ce ar fi omul fără Poezie?
Un mărăcine-n margine de drum,
Un vânt ce arde totul în pustie,
Un pumn de oase-nvăluit în fum.
Ce ar fi omul fără Poezie?
O dimineață fără răsărit,
Un accident într-o călătorie,
Un cântec imposibil de-auzit.
Ce ar fi omul fără Poezie?
O primăvară fără ghiocei,
Un trist popor plecat în pribegie,
Un geniu-ajuns în pană de idei.
Căci Poezia este glasul mamei,
Ce leagă tot ce-a fost de ce va fi,
O adiere-n arămiul toamnei,
Lumina blândă-n ochii de copii.
Și Poezia naște anotimpuri
De mari iubiri, ce par fără sfârșit,
Și-un cântec sfânt venit din alte timpuri,
Purtându-și fericirea-n Infinit ...

ZÂMBETUL MĂŞTII
PROF. CĂTĂLIN BĂRĂIAN

După act, cortina cade
Şi eroii osteniţi
Parcă-şi leapădă iar masca,
Devenind obişnuiţi.
Până mâine-i cale lungă...
Zâmbetul rolului lor
Stă închis printre costume,
Aşteptând nerăbdător.
Trece-o zi, chiar două, trei,
Zâmbetul îşi schimbă chipul,
Iar când rolul se rejoacă
Masca-şi neagă prototipul!
Viaţa ta e ca o piesă
Ce o joci cum poţi mai bine;
Dar zâmbeşte...! ca şi masca
Chipului să se închine.

OMUL CA O PĂPĂDIE
PROF. CĂTĂLIN BĂRĂIAN

Într-o lume agitată, poleită cu probleme,
Tu eşti doar o păpădie printre flori şi buruiene,
Ce în rouă îşi deschide strălucitul aurit,
Înaintea lumii care parcă-i fără de sfârşit.
Azi eşti mică şi plăpândă, dar râzi totuşi în cărare,
Mâine te deschizi mai tare şi eşti parcă tot mai mare,
La trei zile sfântul soare te dezmiardă cu căldură,
Şi trece o săptămână, tu tot galbenă şi crudă.
Alte două, trei vin iute tot cu soare luminos,
Cu ploi şi cu vânt prielnic pentru câmpul prietenos,
Ce ţi-a oferit lăcaşu-i printre alte flori şi spini,
Prieteni buni, dar şi potrivnici în acelaşi câmp străin.
Ai zâmbit 'naintea lor şi le-ai luminat cărarea,
Alteori strângându-ţi cupa unde-nchiseşi supărarea,
Ai oftat pe timp de noapte în lumini de licurici,
Şi în cânt de greieraşi, în dans lin de fluturi mici.

Soarele rotund şi galben iar răsare peste tine,
Cupa iară' se deschide, mângâios lumina vine,
Gălbenitu-ţi aurit de-nceput de primăvară,
Începu însă să-şi schimbe coloritul, de cu seară...
Pe cărare câţiva paşi, cineva îţi strânge trupul,
Simţi cum brusc te-nalţi spre cerul ce îţi plămădise lutul,
Te priveşte-n ochi şi-apoi, dintr-o singură suflare,
Te împrăştie aievea, peste-ntinsele hotare.
Viaţa ta, iubitul meu, este ca o păpădie,
Galbenă în floarea vârstei; spulberată pe câmpie;
Şi-ai murit... Dar nu uita că orice sămânţă bună
Pentru a renaşte iarăşi trebuie întâi s-apună!

NU MAI ȘTIM IUBI
PROF. CĂTĂLIN BĂRĂIAN

Suntem triști de neiubire,
Neiubind ne predăm morții,
Noi care cerșim iubire
Până la sfârșitul vieții.
Totul nouă se cuvine,
Nimic noi în schimb a da,
Ca să „te iubesc” e cazul
Tu să îmi oferi ceva.
Paradoxul lumii noastre
Stă sub semnul întristării:
În mulțimi ce te-nconjoară,
Să fii singur, dat uitării...
Ori, ce moarte-i mai obscură
Decât moartea sufletească?
Moartea sufletului singur
Ce nu știe să iubească.
Ce-i iubirea? Ce-ntrebare...
Nu îți cer răspuns a-mi da;

CONDEIE DE
CRONICARI
Să ne îmbogăţim lista de lecturi,
plimbându-ne prin lumea cărţilor

CUM VĂ PLACE?
MATEI SOMEȘAN, CLASA A V-A B

Aş dori să prezint una din
cărţile mele preferate, şi anume
„Insula doctorului Libris” scrisă
de
Chris
Grabenstein,
carte
apărută în anul 2015 la Editura
Corint Junior.
Am ales această carte deoarece mia plăcut felul în care autorul
combină poveşti cunoscute ale
copilăriei pentru a da naştere unei
poveşti noi. Eroul cărţii, Billy
Gillfoyle, un băiat în vârstă de 12
ani, își petrece vacanța de vară la
cabana doctorului Libris, un coleg
de serviciu al mamei lui. Cabana
este situată în apropierea unei
insulepe care se află laboratorul
secret al doctorului Libris, care
desfășoară un experiment științific
secret.
Ideea proiectului este capacitatea
imaginației copiilor de adeveni
realitate,
lucru
care
l-ar
fi
îmbogăţit pe doctorul Libris.
Lipsit de iPhone, jocuri
video, televizor şi alte gadget-uri,
Billy e nevoit să citească cărţi din
biblioteca ce se găseşte în cabană,
pentru a-şi ocupa timpul liber.
Curând, pe măsură ce citeşte
diferite cărţişi fără să-şi dea

seama, Billy, împreună cu prietenii
săi, Walter şi Alyssa, aduc pe insulă
cu ajutorul imaginaţiei diferite
personaje din cărţile citite, cum ar
fi Hercule, Robin Hood, domnița
Marian, șeriful de Notthingham,
Tom Sawyer, Pollyana, Jack și
uriașul din povestea “Jack şi vrejul
de fasole”, Șopârla Spațială din
benzile desenate și rechinodilul
imaginat de Jules Verne în
“Călătorie
spre
centrul
pământului”.
Billy va lupta alături de Robin
Hoodşi Hercule împotriva şerifului
de Nottingham, a muschetarilor şi
a Şopârlei Spaţiale şi va trece prin
aventuri uimitoare. Reuşeşte chiar
să invoce maşina timpului lui H. G.
Wells cu care să-i ducă pe părinţii
săi, aflaţi în pragul divorţului,
înapoi
în
trecut,ca
să
se
reîndrăgostească unul de celălalt.
În carte sunt menţionate mai
bine de 30 de opere literare

cunoscute, clasice şi actuale, din
care
sunt
evocate
diferite
fragmente şi personaje. Prin
aceasta, cititorii sunt îndemnaţi la
lectură, căci le este stârnită
curiozitatea. Cartea este actuală
atât prin faptul că a fost scrisă
recent, cât şi prin faptul că se
adresează generaţiilor tinere, Billy
fiind foarte obişnuit cu tehnologia
modernă şi cu lectura benzilor
desenate.
Recomand călduros lectura
acestei cărţi tuturor copiilor cu
imaginaţia bogată, pasionaţi de
aventură
şi
mister.
Această
poveste ne invită să ne îmbogăţim
lista de lecturi, plimbându-ne prin
lumea cărţilor, dar ne învaţă şi
despre
prietenie
şi
puterea
imaginaţiei, totul într-un stil simplu
şi accesibil.

FERMA ANIMALELOR SAU
REGULILE DIN HAMBAR
MARIA POP, CLASA A XI-A C

Niște animale cu inițiativă
au reușit să izgonească proprietarul
fermei și să se organizeze singure pe
toate planurile, realizând astfel
evoluția prin REvoluție. Asta prezintă
primele capitole ale cărții scrise de
Eric Blair, al cărui pseudonim este
George Orwell.
Mai
departe,
însă,
animalele își creează propriul sistem
de guvernare numit Animalism, la
baza căruia existau 7 reguli esențiale
ce țin de justiție și egalitate. În mod
ironic, corpul conducerii era format
din porci, care erau considerați cele
mai inteligente animale. Aceștia,
abuzând de putere, ajung să
schimbe pe parcurs toate cele 7
reguli în favoarea lor și să
transforme întreaga fermă într-un
spațiu care funcționează după un
model izbitor de asemănător cu cel
comunist.
Se
impun
întâlniri
săptămânale ale tuturor animanelor,
se creează un imn propriu,
mâncarea este împărțită în porții din
ce în ce mai mari pentru porci și din

ce în ce mai mici pentru restul
animalelor. Mai mult, porcii ajung să
aibă beneficiul de a dormi și a mânca
în interiorul “casei oamenilor, spațiu
interzis animalelor în începuturile
funcționării noului sistem.
Fiecare capitol se termină
cu paragrafe ce țin lectorul cu
sufletul la gură, tensiunea crescând
pe măsură ce sunt descrise
schimbările din fermă.
Acțiunea culminează în momentul în
care porcii cheamă oamenii, care
erau considerați cei mai puternici
inamici, la un joc de cărți în casa din
interiorul fermei. Animalele privesc
înspăimântate jocul și constată că nu
își mai pot diferenția conducătorii de
oameni,
fapt
ce
simbolizează
transformarea liderilor exact în
opusul identității pe care au promis
să o păstreze.
În momentul lansării cărții,
Rusia Stalinistă a fost văzută ca fiind
„ținta” ei. Oricare ar fi cazul, umorul
și geniul lui Orwell vor avea mereu
un mesaj puternic și clar asupra
cititorilor.

PASTILA DE
LECTUR Ă

AD LEGENDUM
PROF. BIBLIOTECAR ADRIANA DRAIMAN

La 1 Martie 2018 a avut loc în
școala noastră, în cadrul activității
metodice organizate împreună cu
Casa
Corpului
Didactic
și
bibliotecarii din județ, lansarea
cărții Motivul metamorfozelor în
opera lui Ovidiu, având-o ca
autoare pe subsemnata.
Cartea oferă elevilor o
pîrghie în studiul operei ovidiene
printr-o abordare inter și trans
disciplinară și vizează anumite
teme şi motive prezente în
literatura
latină
şi
literatura
română. De asemenaea lectura
cărții oferă
elemente cheie în
analiza literară a acestora, precum
și esenţializarea a tuturor tipurilor
de metamorfoze, dar şi un studiu
al fiecărui tip.
În
același
timp
este
demonstrată modernitatea operei
lui Ovidiu precum şi permanenţa
sa culturală, tema metamorfozelor
fiind cuprinsă şi în alte texte
literare, religioase sau filosofice
(Biblia, basme, legende, drame
etc.), dar și în artele plastice
(pictură, sculptură, grafică).

Mai mult, dacă ar fi să
acceptăm ideea, asistăm la o
metamorfozare
continuă
a
noastră, a oamenilor din jurul
nostru, a spaţiului, în general a
lumii în care trăim. La nivel social
sau cultural simţim în permanenţă
nevoia de a ne întoarce la originile
lucrurilor, faptelor, evenimentelor
pentru a căuta o cauză, acel ceva
care a produs transformarea, să
înţelegem de ce și cum
s-au
întâmplat toate aceste schimbări.
Aşadar folosind un limbaj al
semnelor, mai degrabă decât al
simbolurilor,
Ovidiu
oferă
o
perspectivă atractivă nu numai
pentru un cititor avizat, dar, cu
puţin ajutor, şi tinerilor pasionaţi
de tot ceea ce înseamnă miraculos
şi fantastic, poveste şi mit.
Preocuparea de a face acest
studiu s-a concretizat datorită
credinței mele că azi, mai mult ca
oricând,
este
necesară
cunoaşterea
miturilor,
într-o
variantă interdisciplinară, care să
ofere tinerilor aflaţi la vârsta
adolescenţei o motivaţie intrinsecă
în studiul lor, dar şi un instrument

de lucru în abordarea operei
ovidiene.
Va invit să citiți aceată carte
și să meditați asupra întrebărilor
de la finalul articolului, pornind în
primul rând de la problemele
voastre adolescentine, raportânduvă la personajele mitologice care
fac obiectul acestei cărți:

este îndeplinirea necondiţionată a
dorinţelor copiilor dovada
supremă de iubire părintească ?
(Apollo-Phaeton)

îndemnul căii de mijloc, aurea
mediocritas, reprezintă oare o
înfrânare a independenţei,
orgoliului, temerităţii tânărului
aflat la vârsta adolescenţei?
(Icar - Dedal)

este încrederea exacerbată în sine
o trăsătură pozitivă?
(Arachne)

