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Agenția Locală a Energiei Alba, Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar al Județului Alba a 
organizat, în 21 aprilie 2016, cea de-a șaptea ediție a campaniei  eCOol, eveniment unic în România. 
Campania s-a desfășurat în perioada lunilor martie-aprilie 2016 și s-a adresat elevilor tuturor liceelor de pe 
raza administrativă a municipiului Alba Iulia și elevilor liceelor din județ. 

Și în acest an, elevii Liceului Tehnologic Sebeș au avut o consistentă participare, fiind reprezentați 
de două echipe coordonate de doamna director adjunct Adina Stanciu, precum și de profesorii diriginți ai 
claselor IX A și IX B, Mirela Moldovan și Mihaela Suciu.   

Se spune că individul e un  produs al mediului din care provine, iar un mediu în care omul trăiește 
cu iluzia că e stăpânul suprem al naturii ne transformă în mecanisme cenușii, robotizate, cu suflete opace, 
care uită să râdă, să plângă, să se bucure și, mai ales, să iubească natura - izvorul, ocrotirea și poezia vieții. 

A iubi natura înseamnă a o înțelege, dar, a înțelege natura 
înseamnă a înțelege viitorul, nu unul cenușiu, umbrit de 
ignoranță și vanitate, ci un viitor verde, al deplinei armonii 
om-natură. 
Iată de ce echipa Liceului Tehnologic Sebeș, Green Future, 
prin cele zece creații care au defilat pe podium, se vrea a fi o 
speranță că noi, oamenii gri ai prezentului, vom redeveni 
prietenii verdelui copacilor ce se înalță înțelepți pentru a 
vorbi cu Cerul! 

 Prof. Mihaela Suciu 

 

 

Ținuta mea a fost realizată din hârtie creponată și saci 
menajeri negri. Am croit dintr-un sac maieul pe care l-am 
decorat cu hârtie creponată albă și pe deasupra prinse flori 
din hârtie creponata roșie. Fusta lungă a fost realizată din 
sac menajer lucrată la mașina de cusut și pe deasupra au 
fost puse evantaie realizate din hărtie creponată albă și, 
din loc în loc, fiind puse flori roșii. Acest concurs a fost o 
experiență plăcută, chiar daca nu am câștigat, nu mă dau 
bătută si sper ca la anul să realizez o rochie mult mai 
frumoasă ca aceasta și să particip din nou. 

Dana Andreea  Bumbu – IX B 
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Cu un costum din cărți de joc/Și emoții deloc, /M-
am prezentat la concurs /Plin de speranță,/ Dar fără 
discurs,/ Însă cu zâmbetul pe buze/S Și nimeni să nu 
m-acuze;/De-a fi bun la poezie/ Cum sunt și la două-
ș-una,/ Aș mai face încă una;/ De-aș fi bun la cărți, 
cum sunt la poezie,/Aș mai face înc-o mie! 

Alexandru Popescu – IX B – PREMIU PENTRU 
CEA MAI BUNĂ PREZENȚĂ SCENICĂ 

Nu am venit deloc cu intenția de a câștiga... 
având în vedere faptul că a fost prima dată 
când am participat la un astfel de concurs. 
Tot ce am făcut a fost să mă informez în ce 
constă acest concurs și cât de "fioroasă" este 
competiția; nu am făcut decât sa îmi afișez 
prima creație, pentru care a fost nevoie de 
timp, îndemânare și răbdare (neavând 
experiență în acest domeniu). Am optat 
pentru un model simplu, deoarece sunt de 
părere că nu doar extravagantul poate fi 
considerat frumos. Nu că nu aș dori să 
câștig, dar, pentru moment, pentru mine, 
simplul a fost îndeajuns. 

Bianca Filimon – IX B 
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Rochia mea a fost creată dintr-un sac de rafie, 
pe deasupra a fost acoperit cu hârtie 
creponată albastră și șervetele albe. A fost o 
experiență plăcută ca pentru prima dată să 
creez o rochie, mai ales din materiale 
reciclabile. Chiar dacă nu am câștigat, mi-a 
făcut mare plăcere sa particip la Green 
Fashion Show. 

Ana Maria Opriș – IX B  

Costumul meu a reprezentat noua modă din 2016, a 
fost conceput din saci menajeri negri care au format 
pantalonii, saci menajeri albi care au format sacoul, 
tricoul tot din saci menajeri negri, dopuri colorate care 
au format floarea de pe spatele sacoului, pălăria care a 
fost creată din carton și bandă neagră. A fost o 
experiență foarte frumoasă și nu am mers cu scopul de 
a câștiga. Și, dacă se poate, și la anul aș participa cu 
mult drag. 

Roxana Vasilca – IX B 

Momentele petrecute la Green Fashion Show, 
alãturi de colegii mei, alãturi de doamna 
profesoară coordonator Stanciu Adina și 
alãturi de doamna dirigintă, au fost niște clipe 
minunate si de neuitat. M-am pregãtit foarte 
mult pentru acest concurs și, chiar dacã nu am 
câștigat, nu îmi pare rãu deloc. Costumația 
mea a fost confecționata astfel: pentru baza 
corsetului am folosit un sac de celofan mai 
gros pe care am atașat flori din hârtie 
creponatã de culoare galbenã, roșie și 
portocalie și flori din ziare, iar pentru fusta cu 
trenã am folosit un sac menajer pe care am 
atașat, de asemenea, flori din ziar și pe 
margine, hârtie creponatã roșie, aceasta 
imitând o dantelã. Aș repeta oricând această 
experiență ! 

Andreea Florea – IX B 
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Am fost una dintre acele persoane care au participat 
la concursul " Green Fashion" și am rămas cu o 
plăcută experiență . Am dat tot ce a fost mai bun ca 
sa fiu eu însămi. Cu toate acestea, am rămas cu o 
părere frumoasă în legătură cu acest concurs. 
Cooperarea colegilor mei mi-a dat și mai multă 
motivație pe scenă. Așadar, munca celorlalți 
concurenți a fost egală cu a tuturor fără se ne 
simțim superiori sau inferiori . Prin urmare, cine a 
meritat cu adevărat, a câștigat. 

Maria Ștefănescu – IX B 

Costumul meu a fost confecționat din saci 
menajeri, negri și albaștri . Tema echipei a fost 
natura , iar eu am reprezentat un rău . A fost ceva 
de neuitat participând la acest concurs , chiar dacă 
am avut puține emoții, am reușit sa le înving și a 
ieșit totul bine .La anul voi participa din nou și 
sigur voi face un costum mai frumos . 

Ioana Oltean – IX B 

Costumul meu a fost confecţionat din saci 
menajeri de culoare verde, flori din hârtie creponată 
și bucăți de CD -uri. Prin acea rochie am vrut să arăt 
cum e, de fapt, anotimpul primăvara, cum după o 
iarnă așa de lungă, natura prinde viață. 

Participarea la acest concurs a fost o 
experiență de neuitat, iar la anul voi participa din 
nou cu o costumație mai „voluptoasă”, la care voi 
lucra mai mult. 

 Andreea Goia – IX B 
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O carte de pe noptieră m-a îndrumat în carieră 

Alice în țara minunilor – Lewis Caroll 

Purda Emanuela, clasa a IX-a A  
Coordonator: prof. Mirela Moldovan 

Era data de 1 august, mai precis ziua când trebuia să-mi serbez o nouă aniversare, însă o serie de 
evenimente mai puțin plăcute au avut loc: tortul care trebuia să fie cu fotografia mea îl avea imprimat pe un 
băiețel (din neatenția celor de la livrări), pe neașteptate a început să plouă și a trebuit să continuăm 
petrecerea în casă, iar atunci când am crezut că totul o să fie bine, un prieten a vărsat sucul pe rochița mea. 

După toate câte s-au întâmplat, după atâtea peripeții, nu credeam că o să se mai întâmple ceva bun, 
însă m-am înșelat. Pe noptiera decorată cu 
steluțe chiar de mine stătea o carte colorată 
și foarte frumoasă, pe a cărei copertă se 
afla o fetiță care semăna cu mine. Se 
numea Alice iar cartea era ,,Alice în țara 
minunilor”, cadoul primit de la părinții 
mei. 
La început nu prea voiam să o citesc, cu 
gândul că va fi o carte anostă, fără pic de 
sens deoarece asta înțelegeam eu după ce 
m-am uitat a doua oară la copertă. Însă 
după ce am întors-o, am remarcat spusele 
autorului și anume că nu toată lumea poate 
să înțeleagă mesajul cărții. Am luat aceste 
vorbe ca pe o provocare și am început să o 
citesc. Prima dată nu am înțeles-o așa de 
bine, dar fiindcă voiam să-i arăt autorului 

că eu o să-l contrazic, într-un final am reușit astfel că am realizat că nu e bine să judeci o carte după 
coperte. Am crezut că totul s-a terminat atunci când am citit ultimele pagini și mă gândeam că această carte 
nu-și va lăsa amprenta atât de puternic asupra mea, însă m-am înșelat.  

O săptămână mai târziu am participat la o conferință ținută de doamna psiholog Doina Zamfirescu 
care povestea cu mare drag despre această carieră. De asemenea, dânsa a insistat pe ideea că uneori i-a fost 
greu, dar că nu s-a dat bătută, lucru care ar trebui să ne motiveze și pe noi ca să înțelegem că nu trebuie să 
renunțăm la visele noastre, indiferent cât de greu ne-ar fi să le atingem.  
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Cu cât lupți mai mult pentru ceea ce îți dorești, cu atât victoria va fi mai măreață. Mi-au plăcut mult 
aceste cuvinte, mai mult, am făcut legătura cu ceea ce citisem și acum totul era mult mai clar în mintea mea. 

Un an mai târziu eram în clasa a VIII-a iar stresul cauzat de examen parcă nu mai dispărea, marea 
provocare se apropia cu repeziciune. La fel de repede a și trecut iar eu eram deja elevă în clasa a IX-a. Totul 
era diferit: colegii, profesorii, cunoștințele predate, iar fiecare pas descopeream noi provocări. Una dintre ele 
a fost să  descopăr și să mă împrietenesc cu o persoană cu totul deosebită care se făcea remarcată prin felul 
de a fi și care a devenit în scurtă vreme cea mai bună prietenă a mea: Ella. Era o fată zâmbitoare tot timpul, 
care te făcea să uiți de toate grijile, sinceră și cu care am găsit foarte multe puncte comune. …Anii au trecut, 
iar noi eram din nou în fața unei alte provocări: examenul de bacalaureat pe care eram sigure că o să-l 
trecem cu bine deoarece ne pregătisem din timp, temeinic. În fața colii albe de hârtie îmi aminteam figura 
zâmbitoare a Ellei care îmi șoptea că totul o să fie bine și așa a fost pentru mine. Pentru ea însă, lucrurile au 
luat o întorsătură neașteptată și a fost eliminată din examen pe motiv că a copiat, cu toate că adevărul era de 
fapt altul: un coleg din spate o deranja cu întrebări iar atunci când ea l-a repezit, cei care o supravegheau au 
înțeles altceva. Din acel moment zâmbetul ei care îi făcea pe toți să se simtă bine a dispărut. Cu toate că 
adevărul a ieșit într-un final la iveală iar Ella a trecut examenul cu note maxime, acest lucru nu i-a readus 
zâmbetul. Profesoara care a acuzat-o pe nedrept și-a cerut scuze și a felicitat-o pentru note, însă zâmbetul ei 
molipsitor nu mai revenea. Trebuia să fac ceva, așa că am pus la cale un plan pentru a o vedea pe prietena 
mea din nou fericită.  

Era o zi friguroasă iar noi am hotărât să ieșim la o plimbare în parcul din apropiere. În timp ce 
depănam amintiri, din neatenție, m-am împiedicat și am căzut în fântâna arteziană din mijlocul parcului așa 
că oamenii din apropiere au izbucnit în râs. Aș fi râs și eu la fel de tare dacă nu mi-ar fi fost atât de frig și nu 
aș fi fost atât de udă, însă Ella era surprinsă de gestul meu și m-a întrebat dacă nu m-am simțit stânjenită că 
atâția oameni au râs de mine și mi-au zis că sunt împiedicată. I-am amintit o întâmplare din trecut în timpul 
căreia am pățit la fel atunci când încercam să urmăresc un fluturaș încântător. La fel ca și acum, atunci ea m-
a întrebat dacă nu mi-e sfială de oamenii din jur, ori eu i-am spus că nu contează ce cred alții, ci ceea ce cred 
eu atâta timp cât eu mă simt bine. Auzind aceste vorbe, Ella și-a amintit întâmplarea și a început din nou să 
râdă, lucru care m-a bucurat enorm. Planul meu și-a atins ținta.  

După toate aceste evenimente, un gând încă nu îmi dădea pace: cum aș putea face mai multe 
persoane să se simtă bine, având în vedere faptul că am reușit cu cea mai bună prietenă. Dar tot nu eram 
sigură de drumul pe care trebuie să-l urmez. S-a întâmplat însă ceva în ziua înscrierii la facultate: dosarul 
meu se afla lângă o carte și nu lângă una oarecare, ci acea carte care m-a ajutat să mă ambiționez și să nu 
renunț atunci când dau de greu, cartea dăruită de părinții mei la aniversare și care m-a influențat atât de 
mult. Acest lucru se datora faptului că îmi aminteam de fiecare dată de acea fetiță blondă care întâmpina 
orice problemă cu zâmbetul pe buze deoarece mereu găsea câte o soluție. Fetița se numea Alice și trăia într-
o țară minunată. Ea m-a încurajat din nou să fac ceea ce îmi place și să nu mă dau bătută ușor. Așa că am 
decis: voi deveni psiholog și totodată o persoană care îi ajută pe cei din jur cu zâmbetul pe buze.  

Mi-am luat viața în mâini pentru a-mi clădi un viitor bun și șase ani mai târziu mă găseam în propriul 
cabinet psihologic într-o clădire cu alți colegi de-ai mei recunoscuți pentru succesele noastre. Căutam însă 
din nou ceva deosebit, o ,,provocare” să spun altfel, voiam să-mi depășesc limitele și să aduc pe fața cuiva 
acel zâmbet de neuitat al Ellei.  
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 Nu mă mai ocupasem până acum de copii, dar 
toate trebuie să aibă un început și iată-mă în fața 
provocării pe care o așteptam. Așa l-a cunoscut pe 
Sebastian: un băiat timid, isteț și cuminte, a cărui 
singură problemă era că nu vorbea, ci gesticula. 
Părinții l-au dus la tot felul de specialiști care le-au 
confirmat același lucru: băiatul este sănătos din 
punct de vedere fizic și 
intelectual, dar nu vrea 
să vorbească.  

 Am încercat o 
sumedenie de metode 
dar fără succes. Zilele 
treceau și Sebastian nu 
și-a rostit nici măcar 
numele. Atunci mi-am 
amintit sfatul bunei mele 
prietene Ella care îmi 
spunea că trebuie să ne 
inspirăm din lucruri mici 
și să prindem aripi 
atunci când îi putem 
inspira pe alții, lucru de 
altfel neînțeles la vremea 
respectivă. La 
următoarea ședință cu 
Sebastian am procedat 
în felul următor: i-am 
dat cartea care m-a 
inspirat să devin ceea ce 
sunt, cartea cu Alice în țara ei minunată și care a dat 
roade cu acesta. Ziua în care el și-a făcut în sfârșit 
curaj să vorbească a fost cea mai frumoasă. Am 
început prin a-l întreba cum i s-a părut cartea, dar el 
tăcea, l-am întrebat ce crede despre personaj, dar el 
nu spunea nimic. Așa că mi-a venit ideea să aflu de 
la el cum o cheamă pe fetiță, însă tot nu rostea 
cuvintele așteptate. M-am demoralizat și l-am acuzat 
că nici măcar nu a citit cartea, însă atunci s-a 
apropiat de mine și mi-a șoptit că pe fetiță o cheamă  

Alice și că i-a plăcut cartea.  
Acele cuvinte mi-au rămas întipărite-n minte 

precum urmele de pe nisipul mării și nu voi lăsa 
ca nimic să le șteargă. Au mai trecut câteva 
săptămâni până când acele șoapte au devenit 
cuvintele puternice ale lui Sebastian. Eram tare 
fericită că am reușit să-mi depășesc limitele și să 

mai aduc un zâmbet pe 
fața cuiva.  
 De aceea data de 1 
august va rămâne în 
memoria mea drept una 
importantă deoarece 
atunci am hotărât să-mi 
scriu aceste amintiri 
pentru a ști și cei din 
jurul meu că o carte îți 
poate schimba viața. …. 
Se pare că nu reușesc să
-mi termin propozițiile 
pentru că sună cineva la 
ușă, încă mai aud 
soneria care sună 
neîncetat. Când deschid 
ușa realizez că de fapt 
deschid ochii în camera 
mea.  
 Nu-mi vine să 
cred că totul a fost un 
vis care s-a spulberat 

datorită unui ceas deșteptător… A fost unul dintre 
cele mai frumoase vise ale mele, mai ales că pe 
noptieră se afla cartea de la care a început totul și 
pe care era lipită una dintre steluțele cu care mi-
am decorat interiorul. Pe ea scria: ,,Am un vis de 
îndeplinit”. Așa că am să fac tot posibilul ca toată 
viața mea să se adeverească ceea ce scrie pe acea 
carte, micuța mea rază de speranță. 
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O carte de pe noptieră m-a îndrumat în carieră 

Hoțul de cărți – Markus Zusak 

Nistor Rodica, clasa a IX-a A  
Coordonator: prof. Mirela Moldovan 

În timpul liber îmi place să fac tot ceea ce nu are legătura cu școala: să ascult muzică, apoi să mă 
uit la filme, să citesc, să mă dau cu bicicleta, să aflu noutăți  despre vedete, despre noile filme  care sunt 
lansate,  dar pe care le voi vedea doar după o perioadă pentru că imediat după lansare, pe internet nu se 
vede clar. Când mă uit la trailere, unele îmi rămân în cap, ori asta înseamnă că trebuie să le văd imediat, 
iar altele nu, chiar dacă încerc să nu le judec fiindcă mi s-a mai întâmplat să le ignor iar într-un final, când 
mă uitam la ele, îmi părea rău că nu le-am vizionat mai devreme. Atunci când sunt cu prietenii și avem 

chef să ne uităm la filme, propunem câteva și alegem unul care a 
fost ,,votat” de mai mulți dintre noi. Dar, când sunt singură pot să-
mi aleg orice film, însă de obicei mă inspiră cele mai  vizionate în 
acea perioadă. 
 După fiecare săptămână plină de teme, stres și învățat, vineri 
seara îmi face plăcere să mă relaxez așa că…totul a început într-o 
seară de toamnă. M-am îmbrăcat în pijamaua preferată, am făcut 
niște popcorn și m-am făcut comodă pe canapea. Tot ceea ce mai 
aveam de făcut era să găsesc un film bun. M-am uitat la câteva 
trailere, dar nu mi-a atras atenția niciunul în mod deosebit, așa că 
mi-am adus aminte de un film lansat în urmă cu aproape un an, 
despre care auzisem că e frumos. Am ezitat un moment pentru că 
nu mai eram sigură cum se numește, apoi am tastat titlul: ,,Hoțul 
de cărți – film”.  Am dat click pe primul rezultat și m-am lăsat cu-

prinsă până la final când am simțit câteva lacrimi în ochi și mi-a părut rău că s-a terminat. Am știut că 
filmul a fost realizat după o carte, doar că nu aveam prea multe informații despre ea, respectiv despre autor 
sau țara de origine, așa că am mai făcut câteva click-uri și am aflat că autorul  se numește Markus Zusak și 
este australian ca naționalitate 
 Câteva zile mai târziu încă mă gândeam la filmul care m-a emoționat și la faptul că viața poate fi așa 
dură uneori. Așa că m-am întrebat curioasă: ,,Dacă filmul a fost frumos și mi-a plăcut, oare cum este 
cartea?”  Eu știam că valoarea cărților este mai mare decât a filmelor pe care le-au inspirat, un motiv în 
plus pentru care am adăugat în lista de dorințe din mintea mea ,,Trebuie să citesc cartea ˂˂Hoțul de 
cărți˃˃”.   
 Îmi plac lucrurile din lumea ,,artistică” dacă pot să spun așa și de multe ori mă gândesc la actorii 
care pun în scenă anumite roluri. Cred că în spatele lor există o mulțime de oameni care influențează felul 
cum se va desfășura filmul, dintre care un rol aparte îl are producătorul care se ocupa de promovarea 
filmului, de resursele care sunt alocate pentru ducerea la bun sfârșit a proiectului și pentru realizarea unei  
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audiențe mari iar regizorul dirijează tot ceea ce va 
apărea pe ecran ca rezultat al viziunii lui asupra 
scenariului. Așa că, în spatele unui film de aproape 
două ore, stau multe zile de muncă asiduă din partea 
tuturor celor implicați.  Ce aș putea să mai spun 
despre o carte?  Pentru ea este nevoie de multă 
inspirație, concentrare, răbdare și chiar ani la rând de 
scriere sau rescriere a unor pasaje.   

De obicei, atunci când îmi doresc ceva, insist 
până îl obțin acel lucru sau sper să-l primesc.  Acele 
lucruri pe care le doresc mult sunt speciale pentru 
mine, iar printre acestea s-a numărat și cartea ,,Hoțul 
de cărți” pe care am primit-o într-un final de 
Crăciun. După ce am căutat-o prin librării și nu am 
găsit-o, am zărit-o pe ultimul raft dintr-un supermar-
ket de unde parcă striga disperată să o iau, lucru care 
s-a și întâmplat. Deși era o carte  groasă, cu o coper-
tă de carton peste care se afla o alta din hârtie, 
simțeam că povestea din interiorul ei abia așteaptă să 
fie descoperită.  Imaginea de pe copertă era cu per-
sonajul din film, Liesel, ținând o carte la piept în 
fundal erau alte cărți în flăcări. Am deschis-o, am 
inspirat mirosul de carte nouă și am citit câteva cu-
vinte, apoi am închis-o  repede și m-am îndreptat 
bucuroasă spre casa de marcat. Când am ieșit, o ține-
am încă foarte bine strânsă la piept, fără să-mi vină 
să cred că este în sfârșit a mea. Am ajuns acasă, m-
am prefăcut că nu știu nimic deoarece acesta trebuia 
să fie cadoul meu de Crăciun, am împachetat-o într-
o hârtie verde cu niște ursuleți, i-am atașat o fundiță 
și am pus-o sub brad de unde abia am așteptat să o 
iau pentru a mă lăsa absorbită de lectură. În sfârșit, 
în ziua mult așteptată, am deschis-o cu grijă 
prefăcându-mă uimită, am luat-o și am plecat în 
camera mea.  M-am făcut comodă în pat și m-am 
cufundat în lectură. 

Începutul era interesat, deja știam că îmi place, 
doar că eram puțin confuză pentru că nu eram sigură 
cine era naratorul. În timp ce citeam, mă gândeam la 
felul cum autorul a putut să scrie așa, cum s-a gândit 

la asta sau să descrie lucrurile în felul acesta. 
  Naratorul se prezintă, apoi ne pune întrebarea: 

,,Ce culoare va avea totul în clipa în care când voi 
veni după voi? Ce va zice cerul? Personal, îmi 
place cerul ciocolatiu. Ciocolata amară, amară.” 
Apoi eu îmi pun întrebarea: ,,Cum arată cerul 
ciocolatiu? Cine să vină după noi?”, citesc înapoi 
printre rânduri și găsesc: ,,Moartea și ciocolata.”  
Unde e legătura? Naratorul este Moartea. Woow! 

După această introducere, încet, încet intru în 
viața lui Liesel Meminger aflând că în perioada 
neagră a Germaniei naziste viața lui Liesel ia o 
întorsătură neașteptată atunci când tatăl ei este 
considerat comunist iar ea împreună cu fratele ei 
mai mic sunt trimiși la o familie adoptivă.  Când 
fratele îi moare pe drum, întreaga ei lume este 
distrusă. La mormântul lui, ea fură prima carte, 
cartea groparului, pierdută din neatenție.  
Viitoarea ei locuință se află pe strada Himmel 
unde îi cunoaște pe noii ei părinți: Rosa 
Hubermann, o femeie aparent dură care prin 
cuvinte mai ,,speciale” pe care le folosea doar cu 
oamenii dragi însemna că îi iubește și Hans 
Hubermann, un om înalt, căruia îi plăcea să cânte 
la acordeon. Între Liesel și Hans se formează o 
legătură foarte puternică.  În nopțile în care Liesel 
nu poate să doarmă din cauza coșmarurilor cu 
fratele ei, Hans stă treaz și o învață să citească, 
plus că tot timpul o lasă pe fată să-i răsucească 
țigările. Fata devine prietenă cu băiatul din vecini, 
Rudy, cel ,,cu părul ca lămâia”, care își dorește o 
sărutare de la ea, dar pe care tot timpul îl refuză.  
Obișnuia să joace fotbal pe stradă sau să meargă 
să fure mere. Pentru a se întreține, Hans mai 
muncea ca zugrav iar Rosa spăla și călca hainele 
primarului și ale celor mai înstăriți din oraș. Liesel 
fiind prea săracă să cumpere cărți, furatul lor 
devine un ritual emoționant pentru ea.  Niciodată 
însă mai mult de una pe care o recitește de zece-
cincisprezece ori, savurând fiecare literă.  
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Nu contează despre ce se scrie, ea citește, apoi 
caută alta… Deoarece Liesel livrează hainele, ajunge 
să se împrietenească cu soția primarului, Ilsa, care o 
lasă să citească la ea în bibliotecă, iar când războiul 
devine mai puternic, primarul o concediază pe Rosa 
Hubermann iar Liesel, de supărare, începe să fure 
cărți din biblioteca primarului. 

Când Hans era tânăr și a fost în armată a fost 
salvat de la moarte de prietenul care l-a învățat să 
cânte la acordeon, sacrificându-se pe el. Atunci Hans 
i-a promis că-l va ajuta oricând, indiferent de 
situație. Într-o seară, un tânăr evreu a bătut la ușa lui 
Hans. Tânărul, pe nume Max, era chiar copilul celui 
care l-a salvat pe Hans.  Deoarece evreii erau 
izgoniți, a trebuit să-l ascundă în pivniță iar Liesel a 
fost obligată să nu spună nimic nimănui. Între Max și 
Liesel se formează o prietenie bazată pe puterea 
cuvintelor, iar când Max se îmbolnăvește, fetița îi 
aduce anumite obiecte găsite pe stradă. 

Când se anunțau raidurile aeriene, toți se adunau 
la casele care erau cele mai sigure, cu pivnițele cele 
mai lungi, Liesel spunând povești și făcându-i pe 
oameni să se mai liniștească, iar pentru Max era din 
nou momentul când putea ieși afară să vadă stelele și 
să simtă aerul nopții, fără teama de a fi văzut. Înainte 
de a pleca, Max a vopsit paginile unei cărți în alb și 
și-a scris propria poveste pe care i-a dat-o lui Liesel. 

Mai târziu, soția primarului a venit la fată și i-a 
dat un jurnal în care să scrie.  Acest 
jurnal a făcut-o pe fată să-și petreacă 
nopțile în pivniță, acolo unde obișnuia 
să stea cu Max, scriindu-și propria 
poveste. Cu toate că pivnița lor a fost 
considerată nepotrivită pentru adăpost, 
s-a dovedit a fi bună pentru a ține pe 
cineva în viață. După noaptea în care nu 
s-au anunțat raidurile și toți oamenii 
dormeau liniștiți, strada Himmel a fost 
bombardată. Cei din armată au fost 
surprinși a doua zi să audă de sub 

dărâmături o voce de supraviețuitor. Dând la o parte 
rămășițe din case, au scos-o afară pe fetița care ținea 
la piept o carte, de fapt un jurnal.  

Speriată și confuză, a început să-și caute 
părinții, fără a-i veni să creadă atunci când i-a 
văzut fără viață pe mormanele de pietre. 
Lacrimile îi șiroiau pe obraji și printre suspine i-a 
luat în brațe pe fiecare, luându-și rămas bun de la 
persoanele pe care le iubise necondiționat. Nu 
departe, l-a văzut pe băiatul cu părul ca lămâia, 
palid, întins pe spate, fără viață. Liesel a fugit 
spre el plângând continuu, luându-l în brațe și 
sărutându-l pe buzele lipsite de culoare care au 
așteptat de mult timp să se întâmple asta. Doar că 
acum era prea târziu, iar Rudy a pierit cu dorința 
de a o săruta pe fata blondă din vecini, Liesel. 

După această tragedie, când tatăl lui Rudy a 
venit din armată deoarece a fost nevoie de el, i-a 
părut teribil de rău și a spus că ar fi dat orice ca 
să fie el în locul băiatului său. În plus, se simțea 
vinovat deoarece nu a vrut să-l lase pe Rudy să 
meargă la școală pe motiv că era prea departe, 
iar dacă s-ar fi întâmplat asta, acum ar fi 
supraviețuit. După câțiva ani, Liesel locuia cu 
tatăl lui Rudy și îl ajuta la magazinul pe care 
acesta îl deținea, iar într-una din zile un tânăr a 
intrat pe ușă întrebând de Liesel care se afla în 
debara.  
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Nu era nimeni altul decât Max care, atunci când a reîntâlnit-o pe Liesel, a îmbrățișat-o și au început 
amândoi să verse lacrimi de bucurie. După ani și ani, Liesel își trăia viața printre cărți, scriind, a venit 
momentul ca moartea să-și facă apariția și să-i poarte pe brațe sufletul, spunându-i că ea este bântuită de 
oameni.  

Cu toate că Moartea este văzută ca fiind rea, dură și rece, în această carte are puțin umor și este 
obosită deoarece nu are niciodată concediu fiindcă trebuie să fie pregătită în orice moment să ia un suflet 
de pe pământ, iar în timpul războiului este norocoasă că are puteri supranaturale fiindcă poartă pe brațe mii 
de suflete.  

În ultimele două zile de citit am stat trează până la două noaptea, spunându-mi în gând: ,,Încă un 
capitol și apoi merg la culcare!”, însă capitolul s-a transformat de fapt în mai multe, iar eu nu mă puteam 

opri din citit. Parcă absorbeam cuvintele de 
la final iar atunci când am terminat și ultima 
pagină, am închis cartea și am observat că 
mai am încă obrajii pătați de lacrimile pe 
care le-am vărsat în timp ce am trăit și am 
simțit tot ceea ce era scris.  
A fost una dintre cele mai frumoase și mai 
profunde cărți pe care le-am citit până acum 
și pe care aș reciti-o cu aceeași plăcere de 
fiecare dată pentru că, și dacă aș vrea, nu aș 
putea să-mi scot din cap acest motto care m-a 
marcat: ,,Când Moartea are de spus o 
poveste, chiar trebuie să o asculți.” 
În următoarele zile, toți apropiații mei 
ascultau fascinați povestea din cartea care m-
a emoționat și pe care o recomandam 
neîncetat. De asemenea, am observat că, 

imediat după ce am terminat de citit cartea, am avut dorința ciudată de a vorbi în limba germană (în loc de 
franceza pe care o studiam), iar la orele de istorie eram mult mai atentă, lucru care nu s-a mai întâmplat 
până atunci pentru că nu este materia mea preferată. 

Această carte m-a influențat în măsura în care acum știam sigur că lumea nu este, nu a fost și nu va 
fi niciodată doar ,,roz”, mereu există ceva rău, chiar dacă noi nu l-am văzut sau nu l-am auzit. Așa mi-am 
dat seama că aș vrea să fac ceva bun, să fac pe cineva fericit de fiecare dată când pot.  
Mi-am dorit și îmi doresc cu ardoare să fac acest lucru foarte serios în viața mea.  
 Am început prin a dona copiilor care nu au destule posibilități materiale sau financiare, apoi 
oamenilor de pe străzi. În plus, am urmărit un documentar despre viața grea pe care o duc unii oameni din 
Africa și mi-a părut foarte rău mai ales de copiii care locuiau sub un fel de cort și care nu aveau ce 
îmbrăca, nici ce mânca. Așa că am simțit o mare dorință de a-i ajuta și mi-am propus ca atunci când voi fi 
mare și voi putea, voi merge acolo pentru a le oferi un trai mai bun.  
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O carte de pe noptieră m-a îndrumat în carieră 

Mara – Ioan Slavici 

Purda Elena, clasa a IX-a A  
Coordonator: prof. Mirela Moldovan 

Cartea…mijloc de informare, inspirație sau, pur și simplu, mod de relaxare, poate pentru unii este 
doar un lucru banal, lipsit de strălucire, însă pentru mine este un obiect valoros, ce conține informațiile 
necesare pentru a mă îndruma în carieră și în viață. Există o varietate de cărți, clasificate în funcție de 
temele pe care le abordează: de aventură, polițiste, de dragoste, istorice, de povești ,,nemuritoare”, basme 
etc.  

Primele cărți citite și din care îmi plăcea să învăț lucruri interesante au fost pentru mine cele de fab-
ule. După ce le studiam la școală, veneam acasă și le reciteam, le învățam pe de rost chiar, apoi mi-era mai 

ușor să văd lumea altfel pentru că la sfârșit apărea 
morala din care înțelegeam mult mai clar mesajul pe 
care autorul voia să-l transmită cititorilor. Pe măsură 
ce am crescut, am lăsat deoparte fabulele pentru copii 
și mi-am ales cărțile în care se vorbea despre ceva 
mai serios în ceea ce privește învățarea de lucruri și 
acumularea de experiențe noi, viața pe care vreau să 
o am, prin intermediul personajului principal, cu care 
voiam să mă confund la un moment dat. 
Astfel am ajuns la un roman ,,complex” din punctul 
meu de vedere care consider că ar trebui să fie un 
model pentru toate familiile: Mara de Ioan Slavici. 
Nu cred că îl pot cataloga ca fiind cartea mea prefer-
ată, căci sunt convinsă că gusturile mele în materie de 
lecturi s-ar putea schimba de-a lungul anilor, 
însă ,,morala” pe care o putem desprinde este foarte 
interesantă. Personajul principal, Mara, este o femeie 
văduvă, săracă și care luptă din răsputeri pentru a le 
asigura copiilor ei Persida și Trică un viitor mai bun 
decât al ei. Persoană credincioasă, chibzuită, dar și 

sensibilă, Mara nu plânge prea mult după soțul ei, se resemnează și înțelege că nu trebuie să aștepte compa-
siunea celorlalți, ci să se mobilizeze ca să poată răzbi în lumea dură în care trăiește și în care oamenii erau 
respectați în măsura în care erau ,,cineva”, adică aveau un statut social demn de admirație. Am fost impre-
sionată de rezistența Marei în fața tuturor problemelor prin care trece, de speranța cu care privește viitorul 
copiilor ei pe care nu o risipește plângând trecutul, ci se ridică și merge mai departe. 
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Ghiocelul 
 
De ce să vii? 
De ce să pleci? 
În tainele nopților reci, 
În ceața gândurilor mele, 
Ai rătăcit din nou prin ele. 
 
Decât să plângi  
Și să te-neci 
În lacrimi reci de dimineți, 
De dimineți de primăvară, 
Cum roua stă întins-afară, 
Încerc să fac să nu te doară. 
 
Cu fața-n jos, 
Mereu, mereu, 
Nu știi ce e în jurul tău, 
Cu pleoape albe, prea curate, 
Când le deschizi, ușor, treptat, 
Ne dovedești până la cap 
Că primăvara a sosit 
Și iar pe toți ne-ai încântat. 
 
                                    Robert Postescu  – X A 

 

 

 

 

 

 

 

Despărțire 
 

Din prima zi când te-am zărit, 

Sufletul mi-a înflorit 

Și s-a transformat în floare, 

Când mi-ai dat o sărutare. 

 

Doar în tine am crezut 

Din clipa-n care te-am văzut, 

Dar timpul ți-a sădit uitarea, 

Iar în mine, supărarea… 

 

Poate-o să te regăsesc 

Cu-acel magic te iubesc, 

Să-ți reîntâlnesc privirea 

Ca să regreți despărțirea… 

 

Acum a trecut durerea… 

Te-ai întors, vrei iar iubirea; 

Sufletu-mi n-o să-ți mai dau, 

Ci-napoi o să mi-l iau!... 

 

                              Mihaela Ștefan  – IX B 

Atelierul de 
creație 
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PROF. VASILE PETRU  

Între scriitorii aflați multă vreme în slujba diplomației, 
Lucian Blaga ilustrează un caz aparte.  Urcând pe scara 
acestei ierarhii de la modesta însărcinare de atașat cultural la 
Varșovia și Berna până la aceea de consilier de presă, iar de 
aici la poziția de ambasador extraordinar și plenipotențiar pe 
meleagurile lusitane, el a lăsat în urma acestui periplu 
diplomatic european de 13 ani, o bogată experiență de viață 
ce s-a reflectat în incontestabile realizări cultural literar. 
 Lucian Blaga a funcționat, potrivit dosarului personal 
din Arhiva Ministerului Afacerilor Străine, după cum 
urmează: noiembrie 1926 până în noiembrie 1927 la 
Varșovia; din aprilie 1928 până în noiembrie 1932 la Berna; 
în noiembrie 1932 este avansat secretar de presă la Viena 
unde va funcționa până în 1937. 
 Octavian Goga îl aduce în cabinetul său, la Ministerul 
Afacerilor Străine, în funcția de secretar general, la 30 XII 
1937 și va funcționa în acest post până demiterea guvernului 
Goga, la 10 II 1938 de către Carol al II –lea.  De la 1 IV 
1938 până la 1 IV 1939 funcționează ca ministru 
plenipotențiar la Lisabona, scrie Nicolae Mareș (Încă 
Polonia ... , Ed. Coloseum, 2008) 
 ”Jurnalele” Corneliei Blaga Brediceanu confirmă cu 

certitudine faptul că intrarea în diplomație a poetului Lucian Blaga s-a făcut la îndemnul ei, la sugestia, și 
poate sub ”protecția” fratelui acestuia, Caius Brediceanu, fost membru al Delegației Române la Conferința 
de Pace de la Paris.  Caius Brediceanu s-a dovedit a fi un mare patriot, un individ bine inspirat atunci când i
-a sugerat poetului intrarea în diplomație.  Până în 1926, anul când a intrat în diplomație, cariera literară a 
lui Blaga era rodnică, lansând volume definitorii pentru creația sa. 
 În 1926, el are inspirația și, de ce nu, curajul de a-și schimba radical cursul biografiei, lansându-se într
-un domeniu cu care totuși nu era familiarizat, deci de a începe o adevărată ”aventură” care va dura 13 ani.  
În cei 13 ani a fost atașat și consilier de presă la Varșovia, Praga, Berna și Viena (1926-1936), subsecretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Externe (1937-1938) și ministru plenipotențiar al României în Portugalia 
(1938-1939).  În ceea ce privește motivația acestei activități, cei mai mulți cercetători sunt de acord ca ea a 
pornit dintr-o convingere reală asupra unității interesului național pe care îl slujea. 

Constantin Turcu spunea că prezența lui Blaga în diplomația românească nu este ”un accident” de 
biografie individuală ”servind diplomația românească L. Blaga și-a înțeles rolul de adevărat purtător de 
cuvânt al vocației de pace și cooperare a poporului român” (Turcu Conatantin ”L. Blaga sau fascinația 
diplomației”, Ed. Enciclopedică, 1995). Primul contact cu Varșovia, l-a făcut pe Blaga să exprime o frază 
ge nială adresată profesorului Sextil Pușcariu : ”sunt pe drumul cronicarilor”.  L. Blaga era, poate, persoana 
de prim rang a acelor vremuri care, realmente, putea intra pe ușa din față în spațiul polonez la Varșovia. 
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Informațiile despre Polonia și evenimentele petrecute aici, extrase de L. blaga din presa poloneză, capătă 
semnificații aparte, chiar și la peste 85 de ani de la redactarea lor.  Unele dintre ele au o valoare deosebită 
chiar și pentru cercetătorii polonezi.  La Varșovia a învățat Blaga, mai mult ca autodidact diplomația 
culturală și de presă.  La post, Blaga și-a ascuțit și simțul politic având un colectiv de profesioniști la 
delegația Română de la Varșovia.  În cele 10 luni cât a lucrat la Varșovia, Lucian Blaga și-a elaborat un stil 
propriu de a raporta aspecte legate de planul politic, economic, cultural, și, mai ales cele legate de 
problemele bilaterale româno-poloneze.  A fost extrem de atent în a relata mai tot din ceea ce presa 
poloneză consocra realității românești, devenind mai conștient de valoarea culturii românești.  Poetului și 
publicistului român i-a revenit onoarea de a reprezenta România la inaugurarea unui monument istoric 
închinat pianistului și compozitorului Frederic Chopin.  În munca sa diplomatică din 1926 până în 1939, 
Lucian Blaga a avut-o alături pe soția sa Cornelia Blaga care s-a dovedit a fi un om cu un condei ”fin și 
ascuțit” și un bun psiholog, fiind foarte atașată familiei sale și soțului său.  Tânăra ziaristă, cu obârșii nobile 
bănățene era foarte apreciată de către elita politică și culturală romănească, de la Ionel Brătianu până la O. 
Goga. 
 În ”jurnalele” sale autoarea ne pune la dispoziție numeroase aspecte inedite privind climatul din 
misiunile diplomației ca și din centrala Ministerului Afacerilor Străine și din alte instituții românești și din 
străinătate în perioada interbelică timp în care poetul, dramatargul și filosoful Lucian Blaga și-a desfășurat 
misiunea rodnică de diplomat. 
 Demn de relevat rămâne faptul că diplomații români de la Varșovia au informat sistematic, apăsat, 
Centrala Ministerului Afacerilor Străine cu privire la modul în care presa poloneză reflecta în paginile ei, 
România.  Din partea României se impun acțiuni de propagandă în presa poloneză pentru că apropierea de 
masa poporului polonez este anevoioasă. 
 De remarcat este atitudinea tranșantă a lui Blaga vizavi de unele afirmații făcute în presă la adresa 
monarhiei României cu argumente logice demne de un condei încărcat de virtuți, Lucian Blaga vine cu 
fapte din realitățile românești îndreptate împotriva unui articol de presă ”Țara urâtă a unei regine 
frumoase”.  În perioada în care a lucrat la Varșovia, Lucian Blaga a fost afectat puternic de propaganga 
calomnioasă împotriva României. 
 Secția de presă a Segației române nu numai că a ținut la curent centrala Ministerului Afacerilor 
străine din Palatul Sturza asupra tuturor defăimărilor apărute în unele publicații dar a acționat în mod 
hotărât pentru stăvilirea lor, păstrând o anumită eleganță, importantă pentru Blaga fiind eficiența în 
eliminarea lor, și nu replica sterilă pe care acestea poate, o și doreau. 
 La fel se întâmplă și cu Agenția de Este aflată sub influența străină, indeosebi cea maghiară.  Bșlaga 
considera că această agenție de presă trăia din senzații și informații inventate de fantezia redactorilor ei. 
 Consecvent în tot ceea ce intreprindea pentru contracararea propagandei dușmănoase, Blaga devine 
în scurt timp o veritabilă instituție în desmințirea falsurilor despre România. 
 Conștient de importanța dimensiunii economice, Blaga abordează în cele mai diverse aspecte 
problemele economice din Polonia.  El s-a folosit de presa poloneză pentru a insera în coloanele ei 
materiale economice românești. 
 Primul contact a lui Blaga cu Viena are loc în condiții agitate ale sfărșitului Primului Război 
Mondial, în septembrie 1917 când se înscrie la Facultatea de Filosofie a Universității din Viena.  
 Aici începutul  carierei diformatice nu se desfășoară în condiții din cele mai prielnice.  În opinia sa, 
consemnată în rapoartele trimise de-a lungul perioadei cât a ocupat posturi diplomatice la Viena, Blaga 
face previziunea că Austria „va deveni, în curând punctul cel mai sensibil de pe pielea continentului”. 
 Se știe că la 28 Martie 1938 Austria a fost ocupată de trupele germane.  Hitler a proclamat 
„reunificarea” Germaniei, care a fost confirmată prin referendumul din aprilie 1938 și Austria a încetat să 
mai existe ca stat independent.  În perioada în care Blaga a activat ca diplomat la Viena situația politică din 
Austria a cunoscut momente de tensionare, atât pe plan intern cât și pe plan extern. 
 La 1 noiembrie 1932, Lucian Blaga este transferat cu consimțământul său, la Legația din Viena, unde 
venise ca ministru plenipotențiar cumnatul său Caius Brediceanu.  Inițial Blaga a fost încadrat pe post de 
secretar (atașat) de presă și apoi de consilier.  
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El colaborează foarte bine cu Brediceanu care era șef al misiunii, dar mai puțin au fost relațiile cu 
Alexandru Gurănescu, noul ambasador, din cauza unor tentative ale acestuia de a se apropia de orientările 
politice de dreapta din Romănia. 
 De la începutul anului 1933, când național-socialismul a ajuns la putere în Germania, Austria 
devenise, după aprecierea lui Blaga, punctul cel mai sensibil de pe continent, motiv pentru care însuși 
ministrul de externe Nicolae Titulescu cerea informații la zi despre tot ce se pregătește la Viena. 
 Titulescu a apreciat adesea, verbal sau scris activitatea diplomatică a lui Blaga ăn Austria.  Anul 
1936, a adus pentru istoria Austriei și pentru cea a întregului continent european, noi elemente, care lăsau 
să se întrevadă direcția în care vor evolua evenimentele.  Dacă până la invadarea Etiopiei, Italia fascistă 
fusese principalul susținător al politicii revizioniste în domeniul relațiilor internaționale, după acest 
moment rolul ei a fost luat rapid de Germania hitleristă.  În cursul anului 1936, după ocuparea, la 7 martie a 
zonei demilitarizate, România, urmată de intervenția italo-hitleristă în Spania și prin semnarea Tratatului de 
colaborare dintre Italia și Germania, s-au pus bazele alianței ce avea să fie cunoscută sub numele de „Axa 
Berlin-Roma”. 
 Impactul acestor evenimente asupra situației interne din Austria este consemnată de Blaga în 
rapoartele sale.  Desigur, la Viena, Blaga este preocupat și de viața culturală, mai ales în ce privește 
relațiile româno-austriece în acest domeniu precum și de imaginea României în Austria.  În ceia ce privește 
contribuția perioadei vieneze în cariera diplomatică a lui Blaga credem că acesta a constituit perioada de 
vârf, nu numai ca durată, ci și în ceea ce privește rezultatele sale.  De asemenea, Blaga recunoaște 
importanța pe care „popasurile sale diplomatice”, le-a avut asupra evoluției sale ca scriitor și filosof.  
Rezultatele deosebite de la Berna și Viena îl vor recomanda pentru postul de subsecretar de stat în 
Ministerul Afacerilor Străine și pentru cea mai înaltă funcție diplomatică a vremii, aceea de trimis 
extraordinar și ministru plenipotențiar, ceea ce ar corespunde azi gradului de ambasador. 
 Numirea lui Blaga la externe a fost apreciată pozitiv atât de partizanii lui cât și de adversarii 
guvernului Goga.  În aprilie 1938, Lucian Blaga își ia în primire postul de la Lisabona încântat fiind și de 
locuri, dar și de oamenii de aici.  
 În 1939, cu 6 luni înaintea izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, Blaga se întoarce acasă după 
15 ani de absență.  La întoarcerea în țară va ocupa postul de profesor la catedra de Filosofia Culturii de la 
Facultatea de Filosofie și Litere din Cluj, părăsind definitiv cariera de diplomat, pe care a slujit-o cu 
pasiune, cu entuziasm, cu demnitate și patriotism.  În 1936, după alegerea lui Blaga la Academia Română, 
Mircea Eliade scria „Blaga este unul dintre puținii creatori români pe care nu-i sperie deloc cunoașterea 
universală și care a străbătut neînfricat toate geografiile spirituale, toate climele și culturile”. 

Reprezentanții Liceului Tehnologic Sebeș la Festivalul Internațional "Lucian Blaga"- ediția 2016  

ADOLESCENȚII MILENIULUI III  



 

20  

ISSN 1843 - 0325 

ADOLESCENȚII MILENIULUI III  


