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LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ – O FEREASTRĂ DESCHISĂ SPRE VIITORUL MEU 
 
 

  O instituție de învățământ în plină afirmare, 

Liceul Tehnologic Sebeș s-a înființat ca Grup Școlar 
Industrial, venind în întâmpinarea năzuinţelor multor 
părinţi şi elevi începând cu data de 14.06.1995.  

  

  În anul 2011 s-a realizat extinderea școlii prin arondarea 

Școlii Generale „Silviu Cărpinișianu”, a Grădinițelor cu Program 

Normal, nr.1 și cu Program Prelungit Nr.2, care au devenit 

structură a Liceului Tehnologic Sebeș. Nou înființata instituție 

școlară s-a dezvoltat puternic, ca dotare, număr de elevi, profile. 
Instruirea teoretică şi practică se desfăşoară în cinci clădiri, 
aflate la o distanţă destul de mare între ele.  

 În anul 2013 instituția primește denumirea de Liceul 

Tehnologic Sebeș, denumire păstrată până în prezent.  
            
Oferta educaţională a şcolii este diversificată, realizându-

atât la nivel liceal, cât și se pregătire teoretică şi practică, 

(economic, turism și profesional, în domeniul serviciilor 

alimentație, comerț ), precum și în domeniul tehnic 

industria textilă și (electromecanică, mecanică, 

pielărie, electronică și automatizări, resurse 

naturale și protecția mediului, fabricarea produselor din 
lemn, chimie industrială). 
 

 
 

 

Revista liceului - univers al visurilor adolescentine 
 

Revista Liceului Tehnologic Sebeș- Adolescentii mileniului III - a 

apărut în 2001, fiind realizată de un grup de profesori și elevi 

entuziaști și talentaţi, având ca scop educarea tinerilor în spiritul 

libertăţii de exprimare a opiniilor, contribuind la creşterea prestigiului şi 

a imaginii şcolii la nivelul comunităţii, dar şi la nivel zonal şi judeţean.  

• În 2001 şi 2004, revista a obţinut locul I la etapa judeţeană a concursului de jurnalistică 

școlară. 
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• După un lung repaus în lumea tăcerii,  Adolescenţii mileniului III revine timid la viață cu 

primul număr din anul școlar 2009-2010. Un colectiv redacțional, în mare parte, de «boboci», 

a încercat să culeagă crâmpeie de gânduri, de visuri, de suflet ce au luat, uneori timid și 
ezitant, forma cuvântului în paginile revistei.  

• Fiind o revistă de tip caleidoscop, cuprinde o tematică vastă : creaţii în proză sau în versuri, 
recenzii de carte, interviuri, prezentarea altor activităţi extraşcolare ale şcolii, obiceiuri şi 
tradiţii locale, articole cu caracter ştiinţific sau articole 
semnate de cadre didactice, vizând diverse domenii.  

2011 și până în prezent, am obţinut premiul I • Începând cu 

și II la Expoziţia Natională „ANELISSE”, 

Asociaţia cultural-știinţifică Vasile Pogor din organizată de 

Iași.  
• În anul 2012, în cadrul Simpozionului Internaţional 

„Tradiţional și modern în educaţie”, organizat de Liceul 

Sever din Mediaș, revista a obţinut premiul Teoretic Axente 

același concurs, în 2013 – locul II și în 2014 III, iar la 
– locul I.  

• De asemenea, în 2013 am fost recompensaţi cu o menţiune la Simpozionul Concurs Naţional 
Marin Sorescu de la Râmnicu Vâlcea, organizat de Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, la 
secţiunea Reviste literare.  

 
 

                                                                                                                 Colectivul de redacție 
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CUVÂNTUL ABSOLVENȚILOR   

 

  Întorcându-ne, pe aripile gândului, în timp, retrăim emoția unei zile 

însorite de toamnă când, cu iluzia despărțirii definitive de copilărie, intram 

încrezători în universul adolescentin al vieții de licean.   

  Încet-încet, am învățat să ne 

cunoaștem, ne-am împărtășit 

visurile, dar și temerile, ne-am 

bucurat împreună de reușite și 

tot împreună am simțit gustul 

amar al frustrărilor. Altfel spus, 

am crescut împreună în acești 

patru ani, înălțându-ne, chiar 

dacă uneori anevoios, spre 

lumină. Și dacă zborul nostru nu s-a frânt, și dacă am ajuns la acest capăt de 

drum și, totodată, nou început, mai înțelepți, mai maturi, mai încrezători, 

toate acestea  se datorează dascălilor noștri care ne-au fost alături, ne-au 

călăuzit pașii în lumea cunoașterii, ne-au ajutat să ne descoperim, ne-au 

modelat caracterul și, mai ales, ne-au prefăcut sufletește. Ne-au înțeles, ne-

au corectat și ne-au iertat năzdrăvăniile inerente ale copilăriei, de care, 

totuși, nu ne-am despărțit, dorindu-ne să rămânem, undeva în adâncul 

sufletului, veșnic copii… Și pentru asta le mulțumim, nu doar astăzi într-un 

discurs ce pare formal, ci, cu siguranță, ori de câte ori în drumul vieții vom 

trăi satisfacția împlinirii sau, dimpotrivă, în momente de cumpănă, când un 

sfat sau ,de ce nu, o dojană vor prinde grai din cuibul amintirii, ajutându-ne 

să mergem mai departe.   

    Și iată că a sosit momentul să predăm ștafeta colegilor noștri din clasa a 

XI-a, cărora le dorim să devină mai înțelepți, mai maturi, mai responsabili, 

adevărate modele, demne de urmat pentru colegii mai mici, pentru bobocii 

pe care, nu peste mult timp, îi veți primi în mijlocul vostru.  
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  Multă putere de muncă, sănătate, numai împliniri vă dorim tuturor, vă 

mulțumim că ne-ați fost alături în acești patru ani de liceu, poate cei mai 

frumoși din primăvara vieții!  

                              PROMOȚIA 2021 

 

                                                                                            

 

 

A SUNAT IAR CLOPOȚELUL… 

 

A sunat iar clopoțelul, chemându-vă, 

dragi colegi mai mari, pentru o ultimă 

întâlnire ca liceeni…  În jurul nostru domină o 

atmosferă apăsătoare, o atmosferă a 

despărțirii de cei mai frumoși  ani, dar timpul 

se scurge precum un fluviu, fără să ne 

întrebe, 

fără a ne lăsa, de multe ori, să 

prețuim fiecare clipă, căreia, parcă, 

am vrea să-i cerem iertare: Mă iartă 

clipă c-am trecut prin tine? Făr’ să-ți fi 

dat ce-aș fi putut să-ți dau, / Dar când 
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o viață peste gându-mi vine? De unde timp cu tine să mai stau ?   

Acum, ați mai urcat o treaptă pe scara vieții , e timpul să ne luăm rămas- 

bun.Timpul, inevitabil ne poartă in mrejele lui, conducându-ne spre 

maturitate. Adolescența, cu brațele larg deschise, v-a împărțit clipe de 

fericire, tristețe, entuziasm și dezamăgire, toate acestea în jurul celor mai 

frumoși ani, anii de liceu.   

Această perioadă  a fost una a cunoașterii, primăvara vieții, care este 

unică. Să vă amintiți cu drag de clipele când v-ați făcut prieteni în clasă, 

când, poate, v-ați îndrăgostit de colegul sau de colega de bancă  și chiar și 

de micile certuri dintre voi. Astăzi, credem că sunteți mai uniți ca niciodată. 

Acest lucru este al vostru și nu va va fi luat. 

Prețuiți  ceea ce v-au dat acești patru ani din 

liceu. Chiar dacă în sufletul vostru sunt și 

lacrimi acum, această emoție a despărțirii să 

vă fie de folos în a vă prețui și mai mult unii 

pe alții în viitor.   

   Pe noi, cei din clasa a 11, ne mai asteapta un an până să ajungem  

aceste clipe nostalgice și, totodată, frumoase. Vă promitem că vom profita 

din plin de acest an care ne-a mai rămas .Vă dorim, în primul rând, să 

treceți de examenul de bacalaureat cu note mari și foarte mari, să aveți 

succes în viață, cât mai multe realizări, fericire și, nu  în ultimul rând, să nu 

uitați anii de liceu care și-au pus amprenta inevitabil în inimile voastre. 

 

                                                                                           ELEVII CLASELOR a XI-a 
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TIT LIVIU BLAGA (1881-1916), O VIAȚĂ ÎNCHINATĂ 

ȘCOLII ROMÂNEȘTI TRANSILVĂNENE 

 

Prof. Mihai-Octavian Groza, Liceul Tehnologic Sebeș 

 

Un vechi aforism, atribuit omului politic Mustafa Kemal Atatürk, părintele Turciei 

moderne, compară viața și activitatea unui dascăl cu o lumânare; în vreme ce lumânarea 

arde și se topește oferind omului lumină și căldură, un profesor se mistuie pe sine pentru a 

lumina drumul spre viață al tinerelor generații. Deși în zilele noastre, în era digitală, pentru 

unii dascăli, tâlcul acestei comparații nu mai este de actualitate, la sfârșitul secolului al 

XIX-lea și începutul celui următor aceasta avea rol de normă, învățătorii și profesorii 

români fiind considerați „apostolii” și „luminătorii” neamului. Un adevărat apostol al 

neamului a fost și reputatul profesor Tit Liviu Blaga (1881-1916), titular al catedrei de 

fizică și matematică a Liceului Ortodox „Andrei Șaguna” din Brașov, un pedagog în 

adevăratul sens al cuvântului, care a reușit performanța schimbării mentalităților în ceea ce 

privește procesul educațional, personalitate a cărui viață și activitate vom încerca să o 

prezentăm în rândurile care urmează. 

Ivit pe lume într-o zi călduroasă de toamnă, cam pe vremea când vechii locuitori ai 

satului Lancrăm începeau culesul viilor, Tit Liviu Blaga a fost primul băiat născut în 

familia preotului Isidor și Ana Blaga, familie înrudită cu cele mai importante spițe ale 

comunității românești care viețuiau pe teritoriul fostului scaun săsesc al Sebeșului. Și-a 

început formația intelectuală pe plan local, la Sebeș, în cadrul vestitei școli germane, de 

unde a plecat la Brașov pentru a urma cursurile Liceului Ortodox „Andrei Șaguna” din 

Brașov, instituție condusă la vremea respectivă de unchiul său, profesorul și protopopul 

Iosif Blaga. După absolvirea acestei școli, probabil inspirat de atmosfera casei părintești, 

care găzduia adesea întâlnirile preotului Isidor Blaga cu intelighenția Lancrămului și 

Sebeșului, tânărul Tit Liviu Blaga s-a orientat spre Facultatea de Filosofie a Universității 

din Budapesta. După o perioadă de reflecție și de reorientare spre științele exacte, a luat 

decizia să urmeze studiile de fizică și matematică în cadrul Universității din Berlin, studii 

finalizate în anul 1905. 
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Reîntors în Transilvania, pe meleagurile natale, a optat pentru o carieră în domeniul 

învățământului, fiind acceptat ca profesor al prestigiosului Liceu Ortodox „Andrei Șaguna” 

din Brașov, instituție fondată la jumătatea secolului al XIX-lea de vrednicul de amintire 

ierarh Andrei Șaguna, în cadrul căreia s-au format majoritatea fraților săi. S-a reîntors, 

astfel, „acasă”, la școala pe care a absolvit-o câțiva ani mai devreme, de data aceasta din 

postura de profesor, de luminător al elevilor săi, poziție asumată cu seriozitate și 

responsabilitate vreme de 11 ani. 

Atipic pentru vremurile sale, profesorul Tit Liviu Blaga nu s-a limitat la simpla 

transmitere de cunoștințe, ci a căutat mereu să prezinte în fața elevilor săi noile metode de 

studiere a științelor exacte, îndeosebi a fizicii, având ca bază experimentele realizate în 

laboratorul creat alături de colegul și prietenul său, profesorul Aurel Ciortea; toate acestea, 

îmbinate cu elocvența și talentul său pedagogic remarcat de toți colegii și elevii săi. Dincolo 

de munca la catedră, profesorul Tit Liviu Blaga s-a preocupat și de elaborarea unor manuale 

școlare, în limba română, menite să înlocuiască învechitele manuale publicate în limba 

maghiară. Astfel, au luat naștere manualele Fizica pentru școalele secundare și Fizica și 

chimia pentru școalele poporale, lucrări publicate în anul 1908, la Brașov, alături de cele 

două volume ale Cursului de fizică experimentală (cu supliment de geografie și 

astronomie) pentru clasele superioare ale școlilor secundare, publicate între anii 1911 și 

1913, alături de colegul său, profesorul Aurel Ciortea. Apreciate de elevii, profesorii și 

specialiștii vremii, manualele publicate de profesorul Tit Liviu Blaga au fost considerate 

în epocă adevărate „monumente” științifice și pedagogice, fiind utilizate inclusiv de 

studenții care aprofundau științele exacte în cadrul universităților din Iași și București. 

În completarea manualelor sale, accesibile doar publicului specializat, „inițiat”, 

profesorul Tit Liviu Blaga a scris și publicat o serie de studii și articole, prin intermediul 

cărora a încercat să promoveze știința în rândul populației transilvănene. Utilizând un 

limbaj colocvial, accesibil tuturor cititorilor, studiile și articolele sale au fost găzduite de 

cele mai importante publicații românești din Transilvania, precum „Gazeta de 

Transilvania”, „Școala și familia”, „Foaie interesantă”, „Românul” sau „Luceafărul” 

(ultima fiind editată de studenții români ai Universității din Budapesta). 
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Munca la catedră, cercetarea și activitatea publicistică, dublate de rolul de cap al 

propriei familii (a fost căsătorit cu Malvina, fiica notarului din Orăștie), l-au împiedicat pe 

profesorul Tit Liviu Blaga să se ocupe îndeaproape de parcursul școlar al fraților săi mai 

mici, elevi ai Liceului Ortodox „Andrei Șaguna” din Brașov, această grijă fiind asumată de 

directorul Iosif Blaga. Cu toate acestea, din umbră, fratele mai mare, a căutat mereu să le 

ofere tinerilor Longin, Liciniu și Lucian propriul său model de viață și de conduită 

profesională, încercând să le insufle și orientarea spre anumite domenii de activitate. Acest 

aspect este dovedit chiar de Lucian Blaga care, în amintirile consemnate în Hronicul și 

cântecul vârstelor, amintește faptul că profesorul Tit Liviu Blaga, care i-a fost și diriginte 

pe parcursul ultimelor trei clase de liceu (1911-1914), a încercat să-l orienteze spre științele 

exacte: „Fratele meu Liviu [...] încerca să mă îndrume spre inginerie [...] dar nu ne 

înțelegeam”. În fața acestei „neînțelegeri”, cel care a cedat primul a fost mai înțeleptul și 

experimentatul profesor Tit Liviu Blaga care a înțeles cât de important este ca fratele său 

mai tânăr să dea frâu liber „înclinărilor sale firești”, adică pasiunii pentru filosofie. Astfel, 

deși urmase cursurile unei facultăți de filosofie, acesta nu s-a simțit vrednic să acorde 

sfaturi fratelui său în ceea ce privește intenția acestuia de a urma studiile universitare de 

filosofie la Jena, ci l-a îndemnat să caute sfatul profesorului Onisifor Ghibu, profesor de 

pedagogie la Seminarul Teologic-Pedagogic „Andreian” din Sibiu și inspector al școlilor 

românești din Transilvania. Înarmat cu scrisoarea fratelui său, profesorul Tit Liviu Blaga, 

în care erau consemnate următoarele rânduri: „Dragă Ghibu, iartă-mă că te deranjez, dar 

trebuie să fac apel la prietenescul tău sprijin. Fratele meu, Lucian, care îți aduce aceste 

rânduri, a terminat de curând liceul din Brașov, și-a luat bacalaureatul și are dorința 

foarte aprinsă să studieze filosofie, la Jena, ca să asculte pe profesorul Euken. Eu nu mă 

pricep la filosofie și nu pot să-i dau niciun sfat. L-am trimis la tine, fiindcă tu ești dintre 

elevii lui Euken și poți să-i dai o îndrumare ce să facă”, Lucian Blaga a ajuns la Sibiu unde 

l-a întâlnit pe Onisifor Ghibu, personalitate care avea să-i orienteze unele lecturi filosofice 

și să-l ajute să-și completeze cunoștințele în acest domeniu al cunoașterii. 

Din nefericire, în anul 1916, în plină forță creatoare, la doar 35 de ani, destinul 

profesorului Tit Liviu Blaga a fost frânt brusc, de un „rău misterios”, o boală necruțătoare, 

al cărui leac nu fusese încă descoperit. Deși a fost înhumat la Orăștie, la dorința expresă a 
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soției, departe de orașul și școala pe care le-a slujit cu devotament, revista „Foaia 

Poporului” îi consola, la 24 mai 1914, pe cei care l-au cunoscut cu gândul că munca și 

spiritul său vor dăinui peste timp și vor veghea asupra viitoarelor generații de elevi 

brașoveni: „Prin moartea lui de martir al școlii s-a curmat viața unui adevărat apostol, a 

cărui glas n-a sunat în pustie. El a murit, dar spiritul său armonios trăiește; trăiește în tot 

ce a turnat în slove de tipar mintea sa vecinic înfrigurată pentru problemele școlare și 

culturale, trăiește în amintirea pioasă a celora care au avut prilejul să-l asculte și să 

călătorească sub conducerea lui dibace prin grădina fermecată a științelor exacte; trăiește 

între zidurile mohorâte ale gimnaziului din Brașov, la a cărui aureolă azi departe 

strălucitoare a contribuit desigur și T[it] L[iviu] Blaga cu un mănunchi de raze intensive”. 

Dincolo de datele bio-bibliografice oferite de Lucian Blaga în paginile volumului său 

autobiografic, Hronicul și cântecul vârstelor, sursele documentare primare referitoare la 

viața și activitatea profesorului Tit Liviu Blaga sunt lacunare, iar cele secundare, de regulă, 

reiau datele deja cunoscute, îmbrăcându-le într-o altă formă. Recent, am avut plăcuta 

surpriză de a descoperi în colecțiile Casei Memoriale „Lucian Blaga” Lancrăm, 

neinventariate, o serie de mărturii memorialistice referitoare la activitatea profesorului Tit 

Liviu Blaga, documente asupră cărora ne-am dori să stăruim în încheierea prezentării 

noastre. Din păcate, nu cunoaștem contextul în care aceste documente au fost elaborate; 

cunoaștem doar faptul că acestea au fost elaborate în anul 1960, ceea ce ne conduce cu 

gândul că au fost prilejuite de desfășurarea unei reuniuni a claselor care au avut ocazia să 

studieze alături de profesorul Tit Liviu Blaga. Elevii de altădată, deveniți specialiști în 

domeniul lor de activitate, nume sonore, precum botanistul Emil Pop (1897-1974), membru 

titular al Academiei Române sau fizicianul Victor Marian (1896-1971), profesor al 

universității clujene, și-au omagiat, prin gândurile așternute pe hârtie, profesorul de 

altădată, subliniind contribuțiile acestuia în domeniul fizicii, contribuțiile în presa de 

popularizare, suferința prin care acesta a trecut spre finalul vieții, precum și modul în care 

acesta a înțeles să-și exercite profesia. Astfel, academicianul Emil Pop, într-un document 

intitulat „Amintire despre Tit Liviu Blaga”, a amintit impactul manualului de fizică 

publicat de profesorul său, „[...] scris dintr-o adâncă și puternică vocație, nu dintr-o 

simplă necesitate”, precum și conținutul, acuratețea și ținuta cursurilor de fizică și 
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matematică susținute de acesta în fața elevilor săi, inclusiv în perioada de suferință, care 

prevestea tristul său sfârșit: „[...] ne captivau lecțiile lui T[it] L[iviu] Blaga. Vorbea select, 

frumos și academic, cu intonație și gesturi sugestive. Lecția lui era o conferință susținută, 

în care răzbătea cald și totuși sobru, entuziasmul dascălului. Profesoratul lui Blaga a fost 

un apostolat, cuvânt pe care îl subliniez și îl repet în toată greutatea lui. Ultimele lui lecții 

le-a ținut bolnav, în drumul său spre prematurul deznodământ. Boala îl slăbise în general 

și îi afectase laringele. Se ținea în picioare, răzimat de paravanul sobei și vorbea în cele 

din urmă aproape în șoaptă. Se făcea, însă, o liniște sărbătorească, în care nu se auzea 

decât vocea stinsă a dascălului și alunecarea creioanelor pe foile caietului. Cu toții eram 

mișcați de măreția unui sentiment al datoriei, care a luptat astfel eroic cu o boală 

incurabilă, până în pragul morții”. La rândul său, universitarul Victor Marian a evocat atât 

impactul și utilitatea practică a manualului de fizică publicat de profesorul Tit Liviu Blaga 

asupra elevilor din Transilvania, dar și asupra studenților din Regatul României, cât și 

contribuțiile acestuia la diseminarea științei în rândul populației: „[...] Înlocuirea vechiului 

manual de fizică de liceu, tradus din limba maghiară și depășit, a însemnat un progres 

însemnat în învățământul fizicii în Ardeal [...] Scris în mod atrăgător și tratând materialul 

dintr-un punct de vedere modern, manualul a fost folosit nu numai de elevii de liceu din 

Ardeal, ci și de studenții facultăților de științe din România. Contribuția lui T[it] L[iviu] 

Blaga la redactarea capitolelor de căldură, magnetism și optică se relevă prin claritatea 

stilului și prin nivelul înalt științific, precum și prin numeroasele probleme și exerciții, 

ajutor neprețuit pentru elevi. În afară de aceasta, citeam cu multă plăcere mulțimea de 

articole de popularizare scrise de T[it] L[iviu] Blaga în diverse ziare și reviste, care tratau 

pe înțelesul tuturor cele mai noi probleme ale fizicii. Activitatea de profesor și cea de autor 

de cărți didactice și articole de popularizare a lui T[it] L[iviu] Blaga a fost cât se poate 

de rodnică și a contribuit, în mare măsură, la ridicarea nivelului cultural și la răspândirea 

științei în masele largi ale poporului român”. Dincolo de simpla evocare a personalității 

profesorului Tit Liviu Blaga, mărturiile celor doi oameni de știință dovedesc faptul că 

aceștia și-au prețuit și respectat dascălul de școală brașoveană, sentimente care au rezistat 

și nu s-au estompat o dată cu trecerea timpului. 
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Adunate laolaltă, puținele surse documentare avute la îndemână, ne-au permis să 

trasăm principalele coordonate ale vieții și activității profesorului Tit Liviu Blaga, o 

personalitate a epocii sale care, dacă ar fi ajuns la vârsta deplinei maturități intelectuale, ar 

fi putut sta pe același piedestal cu mai tânărul său frate, poetul și filosoful Lucian Blaga. 

Cu siguranță, spiritul său încă veghează asupra elevilor șaguniști, îi îndrumă și le călăuzește 

pașii spre cercetarea științelor exacte, amintind de faptul că odinioară, din spatele vechilor 

bănci și catedre, s-a ridicat un dascăl, un pedagog și un specialist desăvârșit, un model de 

viață închinată școlii românești transilvănene, o lumânare care s-a mistuit pentru a lumina 

calea elevilor săi. 
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ATELIER DE CREAȚIE 

 
                                                                 Marius Soloveiu – clasa a VII-a 

LUCIAN BLAGA 

 

Într-un sătuc mititel, 

Lancrăm îl chema pe el, 

S-a născut o mare stea, 

Lucian Blaga se numea.  
 

El mare poet era, 

Lumea o cutremura, 

Cu poezii aparte. 

Compuse ca la carte. 

 

Lucian n-a fost doar 

scriitor. 

A fost și traducător, 

Multe meserii avea, 

El tare mult strălucea. 
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Un poet desăvârșit, 

Multă lume l-a iubit! 

 

  

 

PRIMĂVARA 

 

Primăvară, bine ai venit, 

Cu alaiul tău fericit! 

Datorită ție, natura s-a trezit, 

La viață, în sfârșit. 

 

Cu iarna rece te-ai luptat 

Floricelele te-au ajutat, 

Copiii te-au încurajat, 

Și în final, tu ai câștigat! 

 

Încărcată cu flori ai venit, 

Ce repede ai înflorit. 

Petalele ghiocelului, 

Vestesc și înflorirea lui. 

 

„Cocorii se-ntorc, cocorii vin!”, 

Strigă într-una un grup de copii, 

Ei cântă la umbra unui pin, 

Pentru venirea primăverii. 

 

Animalele ies din scorburile lor, 

Și începe și mormăitul urșilor, 

Care greu s-au trezit, 

Din somnul liniștit. 

 

Albinuțele muncesc, 

Și ele se grăbesc, 

Pentru că 40 zile trăiesc, 

Dar tot se înmulțesc. 

 

Alături de Primăvară, cine a mai venit? 

E iepurașul de Paște cel vestit! 

El reascunde ouă în fiecare an, 

Și le lasă la copii câte un dar. 

 

Primăvara e sărbătoare, 

Este petrecere mare, 

Mie îmi place foarte tare, 
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Anotimpul acesta plin de soare! 

 

Ce minunată e primăvara! 

 

  

 

CE-AM VĂZUT? 

 

Ce-am văzut eu oare? 

În această zi cu soare, 

Cu raze superbe, 

Luminând natura verde. 

 

Roua, sclipitoare, 

Alunecă pe o floare, 

Pe-o floare delicată, 

Pe-o mică lalea roșcată. 

 

Și văzui în altă zi, 

Ceva ce sufletul mi-l încălzi, 

O gaiță ciripind, 

La umbra unui copac poposind, 

Și prin iarbă scormonind, 

După mici gâzuțe 

Și alte ființe micuțe, 

Ori după crenguțe, 

Alături de drăguțe vrăbiuțe, 

Sau firave paie, 

Ce le pune claie, peste claie, 

Construind un cuib, în care, 

Puii să aștepte de mâncare. 

 

Văzusem și o albinuță, 

Micuță, micuță, 

Cât o floare de corcoduș. 

Și mergând pe-un urcuș, 

De pe marele corcoduș, 

Ducând polen pe-un picioruș, 

Albina a obosit, 

Dar niciun pic n-a poposit. 

Și cumva, a găsit, 

Un drum mai scurt de a veni, 

Și a interveni, 

Între altă albinuță, 

Și-o floare drăguță, 
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Și să zică: „Asta-i floarea mea! 

Nu te-atinge de ea!”. 

Iar rivala ei a plecat, 

Și-albinuța noastră a câștigat! 

 

Natura-i minunată! 

Nu o s-o uit vreodată! 

 

Ana Andreea Filimon 

Clasa a V-a, Liceul Tehnologic Sebeș 

 

 
 

 

 

 

Alina Pleșa – X A 

 

                                                                 PLOAIE DE VARĂ 

 

Pic, pic, pic 

Pe geam atârnă, 

Stropi de ploaie, 

Iar eu mă simt vioaie. 

 

Uitându-mă în zare, 

Fac o realizare, 

Ploaia s-a stârnit, 

Iar eu m-am înveselit. 

 

Ploaia ne înviorează, 

Zorii zilei ne captează, 

E în amiază, 

Iar norii vibrează. 

 

Ploaia ne fascinează, 

Câmpia o colorează, 

Cu apa o conturează, 

Iar ea ne demonstrează, 

Că e din nou pe fază. 
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Ploaia ochii ne afectează, 

Parcă am orbit, 

Totul eu un mit, 

Cred că am înnebunit. 

 

  

 

STELE CĂZĂTOARE 

 

Stele căzătoare eu desenez, 

Pe tavan și pe pereți, 

Dar n-ai să regreți, 

Că desenez și creveți. 

 

Stele căzătoare eu visez, 

Toată noaptea mă gândesc, 

Cum ar fi să privesc, 

Cum plutesc. 

 

Stele căzătoare eu privesc, 

Ca să pot să te iubesc, 

Dar mai am o întrebare, 

Când ai oferit o floare? 

 

  

 

NATURA 

 

Tu, natură, mă-nconjori, 

Cu al tău miros de flori,   

Eu de tine sunt vrăjit, 

Încă de când te-am întâlnit. 

 

Te cunosc de când sunt mic, 

Și chiar de n-ai făcut nimic, 

Ai ajuns în gândul meu, 

Și n-ai să scapi din el. 

 

Ești acolo, la bine, la greu, 

Mă ajuți oricând vreau eu, 

Te iubesc, tu mă iubești, 

Eu pe tine te-ngrijesc. 
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ANI DE ȘCOALĂ 

 

Timpul a stat o clipă-n loc, 

Și-n sufletul meu s-a aprins un foc, 

Mă săgetează amintiri și vise, 

Gânduri și sentimente nescrise. 

 

Astăzi, melancolic, mă gândeam, 

La anii când, cu sfială mă opream, 

La școală, în clasă, și priveam, 

La viitorul ce înainte îl aveam... 

 

Astăzi, sunt doar o amintire, 

Anii cei văd ca pe-o frumoasă povestire, 

Acei ani, un dar ceresc, 

Eu încă îi prețuiesc. 

 

Cristina Dicu 

Clasa a V-a, Liceul Tehnologic Sebeș 

 

 

Din alai de frunze mute, 

Plâng ei codrii cenușii, 

Plâng și-n crengi iși vars-amarul 

Căci n-au cui să-și spuie oful 
 

Ei suferă de mult se pare... 

Lăsând în urmă pături de rugină, 

Făcând un haos peste tot.  

Și devenind treptat mai triști… 

 

În pădurea toată doar brazii mai respiră 

Cântându-i monoton pădurii ce suspină, 

înspăimântați și ei de iarna ce-o să vină, 

Căci poate să apară din clipă-n-clipă… 

 

Peste frunze moi zăpada se așterne, 

Iar brazilor nu le rămâne decât să aștepte 

Să se facă mici și să ceară milă 

Crăciunului ce va să vină… 

 

Adelin Dulău – X A 
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Dacă trenul iubirii tale va pleca fără mine, va lua cu el: 

Fericire, Dragoste, pasiune, momente frumoase, amintiri de neuitat, vise plăcute și 

căldură sufletească.   

Acum înțelegi de ce aștept atât de mult în gară...? 

 

                                                                                                    Vasile Andrei Boariu – IX C 

 

 

 

  

Foto - LAURENȚIU  OLTEAN - X B 
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Dor... de normalitate 

 

 

                                                      Popa Denisa Maria 

Clasa a XII-a B, Liceul Tehnologic Sebeș 

Profesor coordonator: Moldovan Cosmina Mirela 

 

 

 

                                                                                        Antonia Roca – X D 

 

Normalitate? Am uitat de câteva luni ce înseamnă cu adevărat acest lucru. Am uitat 

cum e să îmbrațișez persoanele pe care le iubesc, am uitat cum e să ies din casă și să pot să 

trag adânc aer in piept. Nici nu îmi mai amintesc cum e să stai la o masă, la un restaurant, 

cu familia sau prietenii și... măcar pentru o oră sau două alte gânduri să dispară. Eram 

fericiți si liberi și nu știam sau nu conștientizam cât este de mare privilegiul pe care îl avem, 

acela de a face lucrurile și activitățile pe care ni le doream în momentul respectiv. Ce mult 
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îmi lipsesc acum aceste  lucruri...nesemnificative atunci sau neapreciate la adevărata lor 

valoare pentru că erau ceva normal și nu mi se părea că mi se acordă vreo șansă deosebită 

pentru a le face. 

Nu m-am gândit niciodată cât e de importantă poate să fie o atingere, fie că veanea 

din partea vreunui membru din familie, fie din partea colegilor, prietenilor sau a iubitului. 

Asta, bineînțeles până când nu am mai putut să o simt... O mângâiere pe cap, o ținere de 

mână, un sărut pe obraz sau un „Pot să te iau în brațe?” venind de la un străin văzându-mă 

tristă pe stradă sunt azi gesturi pe care trebuie să le resping pentru că...cine știe...persoana 

respectivă ar putea fi contaminată cu acest virus nemilos, iar ceva frumos s-ar putea 

transforma, involuntar, în ceva nedorit de niciuna dintre cele două persoane, eu sau cealaltă.  

Oameni cu ochi, fețe, zâmbete superbe, le acoperă astăzi cu măști pentru a le putea 

proteja. Da, știu, e totul temporar. Da, știu, e doar o perioadă grea, nu o viață grea așa cum 

a avut parte în trecut omenirea, însă, momentan, asta trăiesc, și da... e greu, însă dorința 

noastră de a ne proteja sănătatea merită tot efortul. 

Am ales alături de toți cei dragi mie să mă protejez. Mă protejez pentru ca, peste un 

timp, să mai fiu eu, să pot să mă văd crescând. Mă protejez pentru mine, pentru familia 

mea, pentru persoanele la care țin. Am grijă de mine pentru a putea să îmi văd părinții 

îmbătrânind alături de mine frumos și pentru a le da ocazia să își țină în brațe viitorii nepoți. 

Vrem să trăim și să ne fie bine nouă și persoanelor pe care le iubim?... Atunci nu avem 

decât o singură opțiune: să ne protejăm. 

Stres. Teamă. Tristețe. Asta simt. Asta trăiesc zilnic din cauza unui virus care nu 

este deloc asemănător celor care au mai bântuit pământul și omenirea de-a lungul existenței 

acesteia și căruia cercetătorii nu au reușit încă să-i găsească ,,leacul”. Asta îmi răsună în 

inimă, în vene, în minte. Și dor... asta-mi simte sufletul și trupul... Dor de atingeri, dor de 

ieșiri în grup, dor de săruturi pe pielea mea, dor de dat mâna și de spus „Încântată de 

cunoștință”, dor de „Ține-mă în brațe”, dor de „Unde mâncăm în seara asta?”, dor de lucruri 

mici pe care nu am știut să le apreciez, dor de momente și gesturi cărora până acum nu le-

am văzut importanța, dor de vacanțe, de ieșiri, de distracție fără griji... 

Aștept cu nerăbdare ziua în care o să revină totul la normal, normalul de dinainte 

de pandemie. Aștept ziua în care să nu-mi mai fie teamă să respir, ziua în care să îmi dispară 
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toate dorurile, ziua în care atingerile să îmi fie permise și în care să-mi beau liniștită cafeaua 

cu prietenii la masa din restaurantul nostru preferat sau... de ce nu, în locația de vis, la malul 

mării alături de iubitul meu. 

Cred, de fapt nu, nu cred, sunt convinsă că după ce tot ceea ce s-a numit ,,virus” o 

să dispară precum un vis urât, vom învăța să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem, de 

ceea ce trăim. O să învățăm să ne bucurăm pentru lucrurile mici, să apreciem un zâmbet, o 

îmbrățișare, un sărut, o atingere. O să știm să iubim, să simțim, să trăim, toate astea mult 

mai intens decât am făcut-o până acum. 

Tot ce e rău, într-un final duce spre bine. Dacă nu e bine, atunci nu e finalul. Eu am 

încredere, în mine, în noi... și în forța lui Dumnezeu. O să treacă și asta. Totul va fi bine și 

va reveni la normalul pe care vom ști să îl apreciem mult mai mult. Omenirea a trecut prin 

perioade mult mai dificile și sunt convinsă că nici acum, când avem acces la tehnologiile 

cele mai moderne, omul nu se va da bătut și va birui în fața răului.  

 

 

 

 

                        Roxana Podean – XI D 

 

 



MAI 2021, ANUL XVIII, NR.1 

   

 

24 
 

Credința e cheia salvării 

 

Bondar Estera 

Clasa a X-a D, Liceul Tehnologic Sebeș 

Profesor coordonator: Moldovan Cosmina Mirela 

 

Toate lucrurile și activitățile noastre mergeau ca pe roate, inclusiv școala, ne plăcea 

mie și celorlalți frați ai mei, deși erau câteodată și zile mai puțin bune. Proiectele părinților 

mei de a mări grădina și de a o cultiva cu plante pe care să le folosească apoi la diverse 

preparate ecologice începuseră să prindă tot mai mult contur. 

Deodată... această stare de liniște  a fost tulburată în mod neașteptat și un tăvălug 

de probleme s-au abătut asupra noastră, a tuturor. Tot ce văzusem doar în unele filme 

științifico-fantastice a pus stăpânire și s-a instalat în țara noastră. Cursurile de la școală s-

au întrerupt, unele fabrici au început să-și trimită muncitorii acasă de teama îmbolnăvirilor, 

ieșirile în oraș au fost interzise, la fel și plimbările în aer liber sau chiar drumurile cu mașina 

fără vreun motiv bine întemeiat,  emisiunile de știri arătau statistici îngrijorătoare și 

vorbeau doar despre Covid-19.  

Un timp, mi s-a părut că doar natura și-a urmat cursul calendaristic, în vreme ce alte 

activități erau cuprinse de o stagnare de la parcursul normal. La puțin timp după aceea și 

pentru liniștea noastră, părinții au început să sisteze programele de la televizor și ne-am 

axat cu toții pe munca în grădină și pe orele de pregătire online. Așa am învățat să prețuim 

mai mult familia și am înțeles ce important este să ai părinți buni și iubitori, dar și să găsești 

în familie valori ce nu pot fi schimbate nici măcar de un virus.  

Izolarea nu m-a presat în niciun fel pentru că aveam destul de multă activitate astfel 

încât creierul să gândească pozitiv. În plus, am găsit în Biblie versetul care spune că: ,,O 

inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele”, așa că mi-am pus nădejdea 

în Dumnezeu, cel care deține controlul asupra tuturor lucrurilor omenești. Și oare ce altceva 

mai bun puteam face? Acolo unde medicina e neputincioasă și știința nu poate face foarte 

multe sau chiar nimic, singurul stâlp de neclintit pe care ne putem sprijini cu cea mai mare 

nădejde este doar Dumnezeu cu puterea sa.  
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Dumnezeu mi-a dat o inimă plină de pace ca să pot accepta circumstanțele date și 

m-am lăsat în mâinile sale cu toată credința și speranța mea de mai bine. Igiena sporită, o 

alimentație echilibrată, familia unită și cât mai puține știri negativiste, m-au ajutat să-mi 

păstrez mintea limpede și un ritm de viață sănătos. Am înțeles, o dată în plus (dacă mai era 

nevoie), cât de vulnerabili suntem noi oamenii și ce sensibil este organismul nostru într-o 

luptă cu ceva care nu se știe precis ce este, de unde vine și... mai ales, spre ce se îndreaptă 

și la ce greutăți ne poate supune.  

Însă inima veselă poate depăși obstacolele. Speranța ne dă încrederea că o lume mai 

bună există undeva pentru toți, iar cu bunăvoința noastră, ea ar putea începe chiar acum. 

Am văzut în această perioadă că oamenii încep să fie mai buni și mai grijulii unii cu alții, 

că nu e greu să întinzi o mână de ajutor celui ce are mai puțin și că din puținul tău, poți să-

i fericești pe alții sau, cum se spune, că ,,dar din dar se face rai”. Au fost momente în care 

oamenii și-au conștientizat propriile limite și cei bogați au început să se aplece mai mult 

spre cei săraci, tinerii spre cei bătrâni care aveau nevoie de ajutorul lor, medicii spre 

pacienții care îi așteptau disperați că viața lor atârnă în mâinile acestora, iar părinții spre 

copiii care voiau să-i vadă și să-i simtă aproape de ei cum n-au mai fost de ceva timp.  

Lumea întreagă parcă s-a oprit din goana nebună după bani și a început să se 

gândească și la altceva, cum ar fi liniștea oferită de cadrul familial, de admirația față de un 

colț din natură mai puțin cunoscut altora. Animalele au îndrăznit să vină din nou aproape 

de oameni, să se lase mângâiate de aceștia la fel ca în timpurile străvechi când omul și 

natura formau o comuniune perfectă. Doar că virusul nu se lăsa doborât cu una, cu două 

și... când credeam că totul va reveni la normal, a început să se facă simțit și să instaleze 

teama asupra tuturor. 

Mai e puțină vreme și va începe școala. Aștept cu nerăbdare întâlnirile cu colegii și 

profesorii, deși știu că nu va mai fi nimic la fel ca înainte, că nu mă voi putea apropia de 

ei, că va trebui să păstrez distanța, că va trebui să port mască și că îmi va fi mai greu ca 

niciodată să îmi exprim emoțiile într-un mod tacit. Cu toate acestea, îmi pun nădejdea în 

bunul Dumnezeu și am încredere că ajutorul lui ni se va arăta, iar  lumea se va naște din 

nou, mai puternică decât oricând. 
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