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EDITORIAL

Veniţi, privighetoarea cântă şi liliacul e-nflorit...
E cerul încă plin de stele, și câmpul încă plin de roze, 
Şi până astăzi din natură nimica n-a îmbătrânit... 
Iubirea, și prietenia, dacă-au ajuns zădărnicie, 
Şi dacă ura și trădarea vor predomni în vecinicie... 
Veniţi: privighetoarea cântă, și liliacul e-nflorit.
                               Al. Macedonski, Noapte de  mai

Trăim într-o lume în care, din păcate, adevărata comunicare interumană 
a devenit un „obiect” desuet, ascuns cu jenă, pentru a fi în ton cu moda, 
într-un colţ întunecat al existenţei noastre…

Poate că adierea primelor zvâcniri ale PRIMĂVERII va reuși să spul-
bere praful indiferenţei sau al nihilismului și să deschidă acea „cutie” a 
bunăvoinţei de a primi entuziasmul celor ce au investit TRĂIRE, TIMP 
și, mai ales, SPERANŢĂ în paginile acestui număr al revistei. Da, este 
adevărat, „cu o floare nu se face primăvară” și noi suntem conștienţi că nu 
am reușit să cuprindem diversitatea orizontului vostru de așteptare. 

De aceea, vă reamintim că suntem deschiși unor noi colaborări                   
și, totodată, că ne asumăm în mod constructiv inerentele critici, însoţite, 
însă, de o concretizare a propunerilor voastre, pentru a transforma acest 
proiect – ADOLESCENŢII MILENIULUI III – într-un real tărâm al 
comunicării.

Fie ca sărutul soarelui ce reînvie verdele adormit al ierbii să vă mângâie 
sufletul, redându-i libertatea de a se exprima în culorile iubirii, ale 
adevărului și ale frumosului!

Prof. Florina Mihaela Suciu
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Tinereţe fără tutun şi 
viaţă fără de moarte

- basm contemporan cu personaje eterne -

A 
fost odată ca niciodată o prinţesă 
cu piercing şi un prinţ cu buletin. Şi          
erau tineri şi frumoşi şi stăpâneau 

fiecare câte un regat ale cărei margini abia 
se întrezăreau: prinţesa domnea cu pace în 

regatul Adolescenţei, iar prinţul cârmuia cu 

înţelepciune împărăţia Tinereţii. Cei doi se 
întâlneau adeseori la balurile organizate de 

prinţii din regatele învecinate şi mereu val-
sau împreună, aveau o melodie numai a lor. 

Erau însă priviţi câteodată ciudat de către 
prietenii de vârsta lor fiindcă nu doreau să 
i-a parte la toate activităţile acestora.  De 
exemplu prinţesei nu-i plăcea fumul. Şi nu 
voia să fumeze împreună cu prietenii ei, deşi 

aceştia îi ofereau cele mai savuroase ţigări 
şi pipe, îmbrăcate numai în nestemate şi 
răspândind un miros de tutun îmbogăţit cu 

mirodeniile cele mai de soi, de peste mări şi 

ţări aduse. Adeseori prietenii îi reproşau că 

nu este o prinţesă „de gaşcă” sau deveneau 

chiar răutăcioşi, spunându-i că se consideră 

superioară lor şi de aceea nu fumează.

Măcar un fum de-ar fi tras, să vadă cum 

e! o încurajau. Însă prinţesa asculta toate 
acestea în tăcere, rămânând neclintită în 
hotărârea ei. Dar nu le spunea niciodată de ce 

nu vrea să fie ca toţi ceilalţi. Într-o zi, pe când se plimbau pe aleea cu 

tufe de hibiscus din curtea castelului, prinţul 

îşi luă inima în dinţi şi o întrebă pe prinţesă 

care este motivul pentru care nu doreşte să 

participe şi ea la distracţia tutunului alături 

de prietenii lor. Prinţul era şi el un tânăr 
care nu rezistase presiunii amicilor şi deve-

nise fumător. Iar prinţesa, fiindcă îi era drag 

prinţul şi avea încredere în el, i-a mărturisit 

care sunt motivele pentru care nu se atinge de 

tutun. 
În regatul ei exista un dragon bătrân şi 

înţelept, gal la origine, care, ca toţi drago-

nii, scotea fum pe nări şi flăcări pe gură. În 

vremurile de demult, încă înainte de a se naşte 

prinţesa şi câţiva ani când aceasta era încă 
mică, dragonul Briquette, căci aşa îl chema, 

avea o funcţie de vază în palatul împărătesc.
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Misiunea lui era să ţină aprins focul din 
şemineuri, să aprindă seara sfeşnicele 
de pe masa împărătească, 
să dea foc miilor de 
lumânări din 
sala de bal. 

Dar  de 
departe cea mai de 
seamă îndeletnicire a dragonului Briquette era să era 
să aprindă pipa sau ţigara împăratului, pentru aceasta 
având un loc special rezervat chiar la dreapta tronului 
împărătesc. Şi era veselie la palat şi baluri multe la care 
erau invitaţi împăraţi şi împărătese din împrejurimi. 
Însă într-o toamnă, la puţin timp după naşterea 
prinţesei, împăratul s-a îmbolnăvit. A început să tuşească 
sec, din ce în ce mai des. Nici un doctor din împărăţie 
nu a putut opri tusea împăratului, nici un leac nu l-a 
putut vindeca. Au fost trimişi soli în cele patru colţuri ale 
lumii pentru a afla o doctorie pentru durerile de piept 
ale împăratului, care slăbea din zi în zi tot mai mult. Au 
fost cercetate regatele din Apus şi împărăţiile din Răsărit, 
dar leac pentru boala împăratului nu s-a aflat. Paşnicul 
dragon Briquette nu mai avea mare lucru de făcut fiindcă 
balurile de la palat se răriseră, iar apoi nu s-au mai ţinut 
deloc, iar ţigara împăratului, ori de câte ori o aprindea 
îi provoca acestuia dureri de piept ce nu mai conteneau. 
Şi tusea revenea seacă, apăsătoare. Cu toate acestea 
împăratul îl îndrăgea pe Briquette şi adeseori îl mângâia 
pe bot promiţându-i că se va însănătoşi. Însă, adânc 
în inima sa, începuse să se îndoiască de acest lucru şi, 
amintindu-şi cât era încă de tânăr, ochii i se umezeau de 
tristeţe. 
Când deodată, într-o însorită zi de martie, când copacii 
prinseseră a înfrunzi şi soarele părea a zăbovi pe boltă 
mai mult ca de obicei, la palat apăru un moşneag cu 
părul nins şi cu chipul blând, despre care nimeni nu 
ştia de unde venise. Împăratul şi împărăteasa împreună 
cu toţi curtenii s-au bucurat de sosirea sa, sperând că 
el va aduce cu sine un leac  miraculos care va da vinde-
care împăratului. Chiar şi împăratul, plin de speranţă, 
păru să se simtă mai bine, îi reveni culoarea în obraji 

la fel ca în toamnă, înainte de a începe 
tusea aceea blestemată. Ieşiră cu 
toţii la soare, încălzindu-se cu 
speranţă. Însă vestea pe care le-o 
aduse moşneagul cu părul nins 
fu cruntă: împăratul suferea de 
cancer pulmonar şi avea să moară 
curând. Peste câteva zile… sau 
câteva ore. Câtă tristeţe a cuprins 
atunci întreaga împărăţie! Câte 
lacrimi, câte rugăminţi! Împăratul 
era atât de tânăr!

Au aruncat atunci toate 
ţigările, toate trabucurile şi toate 
pipele din împărăţie. Au uitat 
până şi să-l hrănească pe Bri-
quette, care abia mai scotea câte 
o flacără. Dar era prea târziu! 

Împăratul înţelesese aceasta. Se bucură de câteva 
zile de primăvară, îşi luă rămas bun de la împărăteasă 
şi cu lacrimi în ochi îşi sărută mica prinţesă, cerându-şi 
iertare. Le spuse tuturor să nu facă greşeala care pe el îl 
costase viaţa, să nu aleagă ţigara.
Au trecut mulţi ani de atunci. Prinţesa a crescut, a 
devenit o tânără frumoasă, însă în ochii ei se oglindea 
tristeţea de a fi crescut într-un palat al regretelor. Şi-a 
promis atunci, copilă fiind încă, să nu se atingă niciodată 
de ţigările care îi uciseseră tatăl. 
După ce prinţesa îşi sfârşi povestirea, se aşternu tăcerea. 
Pe aleea străjuită de tufele de hibiscus soarele trimitea 
o lumină caldă de după-amiază, la fel ca în acea zi de 
primăvară în care, cu mulţi ani în urmă, împăratul pier-
duse în lupta cu cancerul. Prinţul scoase pachetul de ţigări 
din buzunar, luă bricheta şi dădu foc întregului pachet. 
După ce nu mai rămase decât un pumn de cenuşă, el îi 
spuse prinţesei: „Îmi doresc nu doar o primăvară alături 
de tine, ci o viaţă întreagă”. Şi din acea zi prinţul i-a fost 
alături prinţesei ori de câte ori prietenii făceau presiuni 
asupra ei, îndemnând-o să fumeze. „Noi vom fi altfel decât 
ceilalţi, trebuie să avem tăria aceasta”, spunea prinţul. 
„Fiindcă noi am ales o tinereţe fără tutun şi o viaţă fără 
de moarte”.
Oricine poate trăi această poveste. Prinţii şi prinţesele 
au ales viaţa în locul suferinţei şi morţii. Oricine poate fi 
prinţ sau prinţesă, trebuie doar să aibă curajul să spună 
„nu” ţigărilor şi „da” primăverii şi tufelor de hibiscus.
Şi-am încălecat pe-o şa etc. 

  PROF. LIVIA DIOŞAN

ADOLESCENŢII MILENIULUI III

APRILIE 2011 5



PRIMĂVARA…

 fără tutun
N

atura şi-a dat jos mantia albă şi rece. 
Ziua este la început de drum. Noap-
tea părăseşte cerul ca o prinţesă ce se 

furişează de la un bal cu speranţa că nimeni nu o 
să-i observe lipsa. Soarele urca încet scările ceru-
lui cu paşi de diamant. Razele, ca nişte dungi roşii 
luminează pământul, făcându-l să pară un glob aurit. 
Cupolele de vise împletite cu mireasma crudă de liliac 
se înalţă spre văzduhul senin. E primăvara! Vântul 
rece şi crud este alungat de o rază pâlpâitoare de 

pasiune. Păsările în culori de curcubeu admiră sufle-
tul vesel de pom şi florile de cristal. Libelulele cu aripi 
azurii zboară în aerul parfumat, provocat de florile 
tainice. Împletiri dulci de glasuri cutreieră pădurea. 
Lacul străveziu este luminat de o dungă înflăcărată ce 
a poposit în acea clipă pe pământ.
Acesta este spaţiul copilăriei mele! Vise ce se pot 
realiza doar în imaginaţia mea, ploi de foc ce cad 
pe pământul unde numai ficţiunea există şi, ce-i mai 
important: toate vieţuitoarele pot vorbi, pot merge, pot 
auzi…
Noaptea, chiar dacă este înfricoşătoare, îmi place 

să stau de vorbă cu regina sa, luna, şi cu stelele. 
În aceste peisaje de primăvară trăiesc în fiecare zi. 
Aceasta este lumea de care nu vreau să mă despart 
niciodată!
Primăvara, fiica cea mai tânără şi mai frumoasă; ea 
trezeşte la viaţă întreaga natură; peste flori, verdeaţă, 
zumzet de albine, ciripit de păsărele; câtă frumuseţe, 
câtă viaţă şi veselie peste tot locul; zboară gândăcei 
de tot neamul; furnicile harnice lucrează toată ziua; 
albinele caută nectar; păsările călătoare vin în ţara 

lor veche şi neuitată; 
de sub covorul de 
frunze moarte se 
ivesc ghioceii; căldura 
soarelui dezmiardă 
muguraşii; dulce 
vânt de primăvară; 
natura-i în sărbătoare; 
soare cald şi vesel 
revarsă căldura-i         
mângâietoare; copaci 
în floare, iarba a prins 
colţ fraged; noaptea 
scade, ziua creşte; 
zilele se fac mai lungi, 
mai blânde; verde 
crud; ea aduce flori în 
câmpie, vânturi line, 

calde ploi şi veselie; 
zumzetul harnicelor albine; rândunica cea voioasă 
taie albastrul cerului ca o săgeată.
Cerul este senin iar norii de cenuşă dispar. Din cer 
apar câteva raze aurii. De sub frunzele moarte se 
iveşte ghiocelul. Pământul e umed şi negru.
Primăvara trezeşte la viaţă întreaga natură. Iarba a 
prins colţ fraged şi nou. Pe câmp ne învăluie un dulce 
vânt de primăvară. Rândunica cea voioasă îşi face 
cuibul. Primăvara scoate ursul din bârlog şi toate 
celelalte animale. Albinele se pun pe treaba şi caută 
nectar. Furnicile harnice lucrează toată ziua. Noaptea 
scade, ziua creşte.
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În a nopţii liniştire se aude 
o divină melodie. Toporaşii se 
închină gingaşelor lăcrămioare. 
Copacii sunt din nou în floare. 
Mieii se joacă pe câmpul verde. 
Iată vin şi gândăceii în hlamide 
smălţuite. În această vreme 
natura-i în sărbătoare. Mierla 
fluieră-n zăvoi.
Peste tot în natura sunt flori, 
verdeaţă, zumzet de albină, 
ciripit de păsărele. 
Primăvara este unul din cele 
patru anotimpuri ale anului  
dar este singurul care aduce 
viaţa în natură. La munte, baba 
iarna nu şi-a adunat cojoacele. 
Picăturile de roua dulce, scânteiază pe firicelele 
subţiri de iarbă odată cu glasul subţire şi mic al     
rândunelelor care se trezesc la viaţă. 
In păduri muşchiul copacilor abia crescut este foarte 
moale. Oamenii se bucura de sosirea primăverii, dar 
alţii se gândesc numai cum vor trebui sa facă şi cum 
să cureţe copacii şi grădinile. 
Primăvara este un anotimp plin de magie şi culori. 
Anotimpul acesta este frumos deoarece după iarnă, 
el trezeşte întreaga natură la viaţă.

 … fără tutun deoarece:
Dintre adversarii vechi şi noi ai sănătăţii fumatul 
candidează la primele locuri prin efectele sale deosebit 
de nocive asupra organismului, prin gravele  dezechili-
bre funcţionale şi biologice pe care le generează. 
Cu totul că este legalizat, tutunul este un drog. Este 
drept ca ţigările (comparativ cu drogurile 
ilegale) nu produc o dependenţă chiar aşa 
de puternică, dar conţin substanţe cancer-
igene foarte periculoase şi determină şi alte 
îmbolnăviri. Chiar şi pentru fumatul pasiv este 
valabil ca nu exista un prag de siguranţă, faţă 
de care o cantitate mai mică nu ar putea pro-
duce cancer. Fumatul colorează dinţii şi pro-
duce un miros neplăcut pentru nefumători. 

Nicotina este cea care da dependenţă: 
fumătorii se pot lăsa cu greu de fumat. 
Tot nicotina este cea care determină 
îmbolnăvirea arterelor. Este vorba de apariţia 
anevrismului disecant de aortă, ce înseamnă 
afectarea gravă a peretelui celui mai mare 
vas de sânge rezultând dezlipirea straturilor peretelui 
vascular, cu posibila ru

pere şi moarte. Şi mai important şi foarte frecvent 
este îngustarea arterelor cauzată de fumat, care 
încet-încet conduce spre dureri în membrele infe-
rioare, apariţia cangrenelor necesitând amputaţia 
piciorului. 
Cealaltă categorie de boală produsă de fumat este 
cancerul, în primul rând al organelor care vin în con-
tact direct cu fumul: cancer de plămâni, de laringe, de 
buze. Substanţele cancerigene din ţigarete contribuie 
la apariţia şi a altor cancere, de ex. gastric, uterin, de 
prostata, de vezica urinara etc. De fapt, cancerul se 
dezvoltă din celule canceroase care, sub influenta 
substanţelor cancerigene, “s-au stricat” şi treptat dis-
trug întregul trup. Dacă vreţi într-adevăr să vă lăsaţi 
de fumat, trebuie să aveţi voinţă, autostăpânire şi să 
fiţi hotărât. Vreţi sa arătaţi că dvs. sunteţi şeful şi nu 
invers, nu vreţi sa fiţi sclavul fumatului. Reducerea 
numărului ţigărilor fumate este demn de felicitat, dar 
aşa de obicei nu se ajunge la izbândă.
Aşadar, în această primăvară: fără tutun!

  

SCHIAU NICOLETA GEORGETA – CLASA A X-A B
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Primăvara, fiica cea mică a bătrânului an, cea 
aducătoare de bucurie şi voie bună, a sosit şi la noi 

cu alaiul ei de flori, de lumină şi culoare. Totul e învăluit în 
mantia de lumină a soarelui, care mângâie blând pământul şi 
toate vietăţile. Bolta albastră se oglindeşte în apele limpezi ale 
râurilor. Zilele sunt mai blânde şi mai lungi, iar nopţile mai 
scurte.

 
    

Primăvara a aşternut peste tot un covor multicolor. 
Câmpiile şi dealurile au înverzit, iar livezile se pregătesc să 
dea în floare. În păduri muşchiul copacilor e moale ca o pernă 
de puf, iar brazii care abia şi-au lepădat mantia de nea privesc 
mândri către soare. În desişuri a albit floarea ghiocelului şi 
un parfum uşor de toporaşi se răspândeşte la adierea vântului 
din amurg.

  

Primăvara a trezit lunca la viaţă. Fluturii zburdă, al-
binele harnice îşi încep dulcele zumzet prin flori. Gânda-
cii şi cărăbuşii dorm la soare, dezgheţându-şi aripioarele 
şi picioruşele. Păsările călătoare par nişte vâslaşi pe marea 
cerului albastru. Rândunica cea vesel’, turturica şi sturzul                              
ciripesc în deschiderea marelui concert al primăverii. Şi oa-
menii se bucură de această renaştere a naturii. Ogoarele 
răsună de duduitul tractoarelor şi zumzetul hărniciei. În livezi 
oamenii curăţă pomii, iar în grădini sapă pământul să pună 
răsaduri. Cu mantia plină de lumină, primăvara împarte din 
pocalul ei tinereţe, voioşie şi culoare.
Să ne bucurăm toţi de acest minunat mărţişor primit în dar 
de la blânda primăvară.

Tutunul. Aproape toţi fumătorii cunosc 
consecinţele grave pe care le are tutunul asupra 
organismului, dar se pare că nici cele mai grave 

boli care pot apărea în urma acestui viciu (cancer gastric, 
cancer pulmonar, cancer esofagian, bronşită cronică… şi lista 
poate continua) nu îi determină să ia o decizie bună care să 
amelioreze şi să menţină sănătatea organismului. Pentru cei 
care nu sunt bine informaţi, tutunul conţine peste 4.000 de 
substanţe chimice puternice care se alătură nicotinei pe care 
o cunoaştem cu toţii. Amestecate într-o ţigară (savuroasă), 
aceste substanţe (unele dintre ele cancerigene) nu fac decât 
să crească riscul îmbolnăvirilor cardiace sau pulmonare fa-

tale. Progresele înregistrate în toxicologie au determinat 
compuşii fumului de ţigară, cei mai nocivi fiind monoxidul 
de carbon,oxizii de azot, amoniacul, dioxidul de sulf, gu-
dronul şi altele. 

„Fumatul ucide! Nu te lăsa păcălit!”.

Acesta este sloganul pe care Organizația Mondială a 
Sănătăţii l-a lansat în acest an în lupta împotriva fumatului.

Tot în acest scop, 31 martie a fost desemnată Ziua 
Mondială a Luptei Împotriva Fumatului.
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„De ce fumăm?” este o întrebare la care majori-
tatea fumătorilor nu au răspunsuri concrete. Unii ar 
putea să dea vina pe anturaj, alţii pe starea de r e -

laxare pe care o oferă nicotina într-o zi de 
muncă (sau de şcoală) stresantă… cert este 
că odată ce ai dobândit acest viciu cu greu 
mai poţi renunţa. Există însă şi cazuri în care 
fumători împătimiţi au reuşit să renunţe de- fini-
tiv la tutun, însă pentru această performanţă este 
nevoie de o voinţă de fier şi de o motivaţie puternică. 
Renunţarea la fumat este dificilă, tentaţiile apar de pre-

tutindeni, dar nu este o cauză imposibilă. Importantă 
este decizia, care trebuie să fie irevocabilă şi să înlăture 
tentaţiile de orice fel pentru ca rezultatul obţinut să 
fie favorabil. În cazul consumatorilor de cafea situaţia 
se complică pentru că o renunţare la două plăceri în 
acelaşi timp cere o voinţă mai puternică. Tocmai pentru 
a veni în ajutorul persoanelor care vor, dar nu reuşesc să 
renunţe la tutun, organizaţiile din România au dema-

rat programe diverse pe tema fumatului excesiv. 
Şi, conform statisticilor, rezultatele sunt pozi-
tive pentru mai mulţi dintre participanţi. 
           În ultima perioadă s-a scris şi s-a            
                                               vorbit mult despre fumat,
                                                                             obicei

 cu rădăcini puternice în istoria umanităţii. Tema tu-

tunului şi a metodelor prin care se poate opri fumatul 
este şi a fost întotdeauna la modă, chiar dacă în trecut 

informaţiile legate de acest domeniu erau ac-

cesibile doar specialiştilor în do-

meniu. În prezent, însă, toţi 
fumătorii beneficiază de 

s i s t e - mul de informaţii necesar pentru a 
cunoaşte riscul pe care şi-l 

asumă odată cu acest viciu. 
Cabinetele de consiliere, 

manifestaţiile anti-
fumat, emisi-

unile TV, site-urile 
online dedicate taba-

gismului, broşurile 
şi pliantele stau la 
dispoziţia oricui pen-

tru a analiza în detaliu cauzele şi 
efectele tutunului, a fumatului ca dependenţă în 
masă. 
Ca o comparaţie între cele două, putem spune 

că fumatul reprezintă norul din primăvara fiecărui 
om, care parcă este în contradicţie cu toate momentele 
frumoase oferite de primăvară. 

STOIA DIANA ROXANA,
  CLASA A X-A B
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P
rimăvara e verde. Primăvara e vie. 
Primăvara totul revine la viaţă. 
Astăzi vreau să vorbesc despre 

plăcerea de a vedea totul în jur prinzând 
culoare. Verdele redevine viu, crud 

cald, plăcut. Copacii înfloresc, florile 
ne încântă cu privirea, cu veselia lor 
strălucitoare. Îmi place primăvara. 
Mirosul plăcut din aer, ploaia 
care are alt ritm decât în orice alt 
anotimp. Îmi place primăvara. 
Oamenii au tendinţa să revină 

la culoare. Îşi schimbă culorile pe 
care le poartă parcă pentru a veni în întâmp-

inarea minunatei PRIMĂVERI.
ÎMI PLACE PRIMĂVARA. SENTIMENTUL 

PE CARE MI-L DĂ. FAPTUL CĂ MĂ INVITĂ LA 
“CURĂŢENIE” ŞI PLIMBARE.

  ADINA DAMIAN – CLASA A X-A B
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În urmă cu câteva săptămâni am primit ca temă o compunere în care să ne descriem casa 
părintească şi părinţii. Eram speriată oarecum gândindu-mă că eu nu aş putea să scriu ceva 

frumos, având în vedere experienţa de viaţă de care am avut parte până acum şi mă gândeam la 
faptul că, poate, colegii vor râde atunci când lucrarea mea va fi citită în faţa lor. Se pare însă că 
m-am înşelat fiindcă, aşternând pe hârtie gândurile mele cu referire la acest subiect, am reuşit să 
mă fac astfel mai bine înţeleasă.

Casa părintească – locul perfect al copilăriei, al visurilor pentru fiecare dintre noi. Casă cu 
gard frumos la poartă, cu camere luminoase şi mari, cu o bucătărie spaţioasă din care răzbat 
mirosuri care mai de care mai îmbietoare de prăjituri şi de mâncăruri pe care mama le găteşte cu 
multă îndemânare, restul familiei stând cu sufletul la gură în jurul ei şi adulmecând curioşi dar şi 
nerăbdători… Este un vis pe care îl am de foarte multe ori, dar care nu a avut vreodată corespon-
dent în realitate. O să vă întrebaţi desigur: ,,De ce e doar un vis?” Un lucru atât de simplu şi banal 
pentru cei mai mulţi dintre voi, este pentru mine ceva ireal, căci viaţa nu mi-a pregătit niciodată o 
astfel de surpriză.

Am fost abandonată la orfelinat de mică, iar cea pe care ar trebui să o numesc ,,mamă” nu a 
mai fost interesată deloc de viaţa mea. În timp, am fost mutată pe rând, de la un orfelinat la altul, o 
zi fiind la fel ca alta, nimeni nu a ţinut cont de visurile mele. 

Acum şase ani am primit vestea că iar trebuie să îmi fac bagajele, să mă pregătesc şi să-mi 
mut domiciliul la o nouă casă de copii. Până aici nimic nou…ştiam aproape pe de rost ce o să ur-
meze. Alţi copii, alţi supraveghetori, aceeaşi viaţă plictisitoare şi monotonă din care aşteptam parcă 
o ,,salvare”. Cu toate că la început am fost rea cu toată lumea (sătulă fiind să tot dau explicaţii    
despre ce mi s-a întâmplat până acum), după un timp, dându-mi seama că eram înconjurată de 
nişte oameni şi copii minunaţi, am început să văd cu alţi ochi tot ce se întâmpla în jurul meu.

Pentru mine a început o altă viaţă, mai luminoasă, mai liniştită, mai lipsită de grijile de până 
acum. Am tot ce îmi trebuie: am o familie minunată cu şase ,,mămici” şi cincisprezece ,,fraţi” alături 
de care râd în momentele de bucurie sau plâng la necaz. Nu mi-aş putea închipui viaţa fără ei căci, 
fiind cea mai mare, pot spune că am devenit chiar un ,,model” pentru unii dintre ei. 

Atunci când au de înfruntat discuţii urâcioase ale oamenilor din jur sau vorbe jignitoare spuse 
uneori fără intenţie, eu sunt sprijinul lor şi umărul pe care plâng la nevoie. 

Cu toate că majoritatea oamenilor spun că la casa de copii nu e ca acasă, eu nu cred în 
adevărul acesta şi pentru mine aici este ,,casa visurilor şi a copilăriei mele”. Nimănui nu trebuie să-i 
fie milă de mine, ci ar trebui să mă invidieze pentru familia mare şi frumoasă pe care o am. Alţii au 
familii doar de ,,carton” adică fiecare face ce vrea, nu ţine cont unul de părerea altuia, copiii nu-şi 
ascultă părinţii sau îi desconsideră iar copiii nu se simt datori părinţilor pentru confortul pe care 
li-l asigură muncind din greu. Eu am învăţat în aceşti ani cât alţii nu reuşesc într-o viaţă întreagă 
şi consider că dacă am reuşit să răzbesc până acum, voi putea şi de aici încolo. Recunosc, ce-i 
drept, nu mi-a fost uşor şi nici nu cred că îmi va fi în continuare, dar am puterea să trec peste toate 
şi să demonstrez tuturor că se poate ajunge ,,om” şi crescând într-un orfelinat.

    Mădălina Jurj, clasa a IX-a B
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Despre modă, ţinută, 
atitudine şi distincţie
Moda a ajutat întotdeauna la definirea 

condiţiei umane, designerii fiind cei 
care prezic ceea ce publicul are nevoie,           

asigurând o garderobă pentru protecţie, expoziţie sau pur 
şi simplu pentru distracţie. Acest lucru face ca moda să fie 
atât de fascinantă. Noi suntem vrăjiţi de teatrul vieţii de 
zi cu zi. Unii dintre noi suntem actori, în timp ce unora 
ne place doar să privim. Astăzi moda a înlocuit afacerea 
filmelor asigurându-ne să avem parte de toate fanteziile şi 
farmecul necesar pentru a ne hrăni visele.

Aşa că, moda astăzi depinde foarte mult de 
idei, de individualitate şi autenticitate; mai mult ca 
niciodată, designerii privesc spre originile lor – acolo 
unde au început, să poată vedea unde se află în mo-

mentul acesta, de ce fac ceea ce fac – în principal, 
ce semnificaţie au semnăturile lor pentru public şi 
unde le sunt valorile. Moda, prin definiţie, vorbeşte 
despre schimbare şi are relevanţă nu numai asupra 
hainelor pe care le purtăm. Are de a face cu iluzie, 
contribuţie la bunăstarea noastră, ne hrăneşte 
siguranţa de care avem nevoie. Stilul este 
o reflecţie a alegerii personale, iar moda de 
astăzi este o reflecţie a stilului personal.

Moda înseamnă identitate, înseamnă apartenenţă 
la un anumit statut social şi cultural. În zilele noastre 
moda este percepută, în primul rând, ca un curent. O 
modă se naşte, se dezvoltă, se extinde şi se stinge. 
Moda in îmbrăcăminte reprezintă nu în ultimul 
rând grija pentru corectitudinea hainelor, a gus-

tului, a atitudinii. Moda este o “ţinută”, este un 
“stil”. “La om totul trebuie să fie frumos: şi faţa, 
şi îmbrăcămintea şi gândul şi sufletul” (Ce-

hov). Moda este şi ea o artă, la fel ca pictura, 
muzica, literatura; ea îmbină tradiţia cu inovaţia,            
clasicismul cu modernismul, ceea ce am moştenit 
de la înaintaşi cu ceea ce modelăm în contempora-

neitate.
Balzac care a scris multe pagini despre modă, spunea: 

“Bruta se acoperă, bogatul sau prostul se împodobesc, iar 
omul elegant se îmbracă”. Despre acesta din urma încercăm 
să discutăm. Într-o gândire mai optimistă trebuie să arătăm 
că schimbarea şi variaţia reprezintă necesităţi ale cugetului 
omenesc; moda poate constitui simbolul pasiunii, al luptei 
şi al activităţii creatoare, al tensiunilor şi al dorinţelor de 

reîntinerire, “expresie a neastâmpăratului spirit novator, 
stimulator şi orientator al elanului vital al omului” (C. An-

gelescu).
Un proverb englezesc spune: “mănâncă să te 

mulţumeşti pe tine, dar îmbracă-te astfel încât să placi 
celor din jur”. Moda înseamnă echilibrarea gustului per-
sonal cu cel unanim acceptat, înseamnă a adopta într-o 
notă personală ceea ce practica dovedeşte corespunzător 
cu gustul şi preferinţele timpului, arta de a alege, dintre 

elementele invariabile, pe cele ce se armonizează cu per-
sonalitatea fiecăruia, la locul potrivit, la timpul potrivit.

A te îmbrăca cu gust rămâne in continuare o 
problema de gust , dar de “bun-gust”; gustul devenit 

“bun-gust” nu mai este chiar subiectiv şi, asociat 
cu bunul simţ se include în sferele politeţii.  Ne 

îmbrăcăm pentru noi şi pentru ceilalţi; 
nici modestie, nici extravaganţă, 
nici ca ieri, nici ca mâine, ca astăzi! 

Casele de modă contemporane acordă tot mai mult 
fiecăruia dreptul de a-şi exprima personalitatea. 
Lupta actuală în moda se dă pentru adecvare, pen-

tru sinceritate. Se preconizează o modă degajată, 
lipsită de rigiditate, o modă evoluată, fiecare ins 
fiind creatorul propriei sale ţinute, învăţând să 
discearnă ceea ce i se potriveşte, mai ales atunci 
când are format bunul-gust. Să se ştie însă că 
veşmintele de papagal, ornamentate cu tot felul 
de “globuri, vişine cu rom şi penaj ţipător” nu 
merg nici de revelion, nici de 1 martie, nici pe 
litoral şi nici peste hotare. Hainele ţipătoare 
trădează lipsa bunului gust.

Moda omului activ este moda elementelor 
coordonate: armonie de forma, de stil şi de cu-

lori, simplitate, firesc, naturaleţe, inteligenţă! 
“Sim- plitatea gătelii şi a vorbirii, cumpătarea, iată 
p o d o - abe ale naturii”(Democrit).

Moda are logica şi un echilibru al ei. Poate chiar şi 
eleganţa. Moda reprezintă o necesitate, eleganţa un ra-

finament, moda înseamnă “ce se poartă”, eleganţa “cum 
se poartă”. Cu bunul simt te naşti, bună-cuviinţa ţi-o dau 
părinţii, ţinuta şi eleganţa ţi le cultivi. Expresie a unei anu-

mite delicateţi sufleteşti, a unui fel de a te mişca, de a vorbi, 
de a te îmbrăca şi de a comunica, ţinuta noastră, în toate 
împrejurările, face trecerea de la utilitate la eleganţă.
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Daca moda e capricioasă şi frumuseţea 
trecătoare, eleganţa poate fi statornică şi poate să ne 
însoţească toata viaţa. O femeie inteligentă ştie să se 
îmbrace, după posibilităţi, conform siluetei, vârstei 
şi ocaziilor, filtrând şi alegând cu discernământ ceea 
ce i se potriveşte, ceea ce-i dă farmec, ceea ce îi 
întregeşte personalitatea, ceea ce realizează echili-
brul si armonia eleganţei. Farmecul şi eleganţa 
sunt deasupra modei. Pentru tineret, regulile ves-

timentare sunt ceva mai îngăduitoare. Tinereţea 
este exuberantă, este sete de acţiune, cu fireasca ei 
frământare. O anumită notă de veselie, de mişcare, 
de nonconformism şi poate chiar o anume 
neglijenţă vestimentară pot face parte 
din eleganţa tineretului, bineînţeles 
în limitele bunului-simţ.

Diversitatea modelelor 
oferite de creatorii de modă 
dă posibilitatea alege-

rii, în funcţie de vârsta şi 
preferinţa, a modelului 
care “dă viaţă anilor” şi 
“nu adaugă ani vieţii”.

Fiecare trebuie să fie 
“arbitrul gusturilor sale”, 
să ştie ce-l avantajează; 
vestimentaţia “se apropie” de 
corp, redescoperindu-l, accentuând 
talia, şoldurile, decolteul, într-un cuvânt 
“feminitatea”. Atrag totuşi atenţia ca, socotind 
în perspectivă, bunele maniere nu se lasă uşor puse 
la coş; va învinge în cele din urmă permanenta 
dorinţă de reîntoarcere la simplitate care face loc şi 
tandreţii şi voluptăţii...

PROF. ING. ANA FILIP
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Simboluri şi tradiţii de Paşti
P

aştele (latină pascha; ebraică חספ, pronunţat pes-

sach; greacă Πάσχα) este o sărbătoare religioasă 
anuală cu semnificaţii diferite, întâlnită în 

creştinism şi iudaism. Unele obiceiuri de Paşti se regăsesc, 
cu semnificaţie diferită, în antichitatea anterioară religiilor 
biblice. Paştele reprezintă una dintre cele mai importante 
sărbători anuale creştine, care comemorează evenimentul 
fundamental al creştinismului, Învierea lui Iisus Hristos, 
considerat Fiul lui Dumnezeu în religiile creştine, în a treia 
zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început a 
Paştelui marchează începutul anului ecleziastic creştin. 

Etimologie
Cuvântul Paşti (acceptat şi ca Paşte) provine în limba 

română din forma bizantino-latină Pastihae a cuvântul de 
origine evreiască Pesah (trecere), moştenit de evrei de la 
egipteni. Evreii numeau Paseha (Paşti) — sau sărbătoarea 
azimilor — sărbătoarea lor anuală în amintirea trecerii prin 
Marea Roşie şi a eliberării lor din robia Egiptului (Ieşire XII, 
27), care se prăznuia la 14 Nisan şi coincidea cu prima lună 
plină de după echinocţiul de primăvară.Termenul ebraic de 
Paşti a trecut deci în vocabularul creştin pentru că evenimen-

tele istorice care sunt comemorate în sărbătoarea creştină, 
adică patimile, moartea şi Învierea Domnului au coincis 
cu Paştile evreilor din anul 33. Însă este de la sine înţeles 
că obiectul sau motivul Paştilor creştine este cu totul altul 
decât al Paştilor evreilor, între vechea sărbătoare iudaică şi 
cea creştină nefiind altă legătură decât una de nume şi de 
coincidenţa cronologică.

O altă interpretare, răspândită în secolele trecute la 
catolici, a fost aceea de pascha – passione, de la passione – 
suferinţă (în greacă πάσχω (páscho – sufăr), πάσχει (páschei 
– suferă).

Unele limbi germanice numesc această sărbătoare 
după zeiţa Eostre: germană Ostern (das), germana superioară 
medievală: ōsteren din vechea germană superioară: ōstarun, 
ōstarūn (formă la plural), engleză Easter, dialect northum-

brian: Eostre (În engleza medievală: ester, estre din engl-
za veche: ēaster, ēastre. Alte denumiri ale Zeiţei Mame a 
fertilităţii, reînvierii şi zorilor: Ostare, Ostara, Ostern, Eo-

stra, Eostre, Eostur, Eastra, Eastur, Austron and Ausos). La 
greci, zeiţa era numită Eos iar la romani Aurora. Ambele 
denumiri, germană şi engleză, provin din rădăcina indo-
europeană aus — a străluci.

Potrivit Venerabilului Beda (n. 672 - d. 25 mai 735, a 
fost un călugăr benedictin în mănăstirea Sf. Petru şi Sf. Paul 
în Wearmouth, astăzi, o parte din Sunderland, în Anglia şi la 

Jarrow, Northumberland, venerat ca sfânt.),  Paşti îşi derivă 
numele de la Eostre, o zeiţă anglo-saxonă a primăverii. O 
lună corespunzătoare cu luna aprilie a fost numită “Eostrem-

onat,” sau luna lui Eostre, care să conducă la “Easter” sau 
“Paşte”, devenind aplicat la sărbătoarea creştină, care are loc 
de obicei în cadrul acesteia. Înainte de aceasta, sărbătoarea a 
fost numită Pasch (Paştele), care rămâne numele său în cele 
mai multe limbi altele decât engleza. Se pare, probabil, că în 
jur de secolul al doilea d. Hr., misionarii creştini care doreau 
să convertească triburile din nordul Europei au observat că 
sărbătoarea creştină ce comemorează învierea lui Iisus coin-

cidea aproximativ cu festivităţile teutonice ale primavăverii 
care sublinia biruinţa vieţii asupra morţii. 

Paştele creştin a absorbit treptat simbolurile tradiţionale 
şi pe măsura răspândirii creştinismului, simbolurile şi eve-

nimentele de primavară au fost asociate cu Sărbătoarea În-

vierii. Sărbătoarea de Paşte este cea care vesteşte şi veni-
rea primăverii şi astfel principalele simboluri de Paşti sunt      
legate şi de fertilitate, puritate şi pace.

De exemplu, simbolurile de Paşti, cum ar fi iepuraşul şi 
ouăle reprezintă pământul fertil. Alte simboluri ale Paştelui, 
cum ar fi crucea si lumânările de Paşti sunt simboluri pur 
religioase deoarece ele simbolizează Răstignirea şi Învierea 
lui Iisus Hristos.
Mielul de Paşte, fiind unul dintre ingredientele principale 
ale mesei tradiţionale de Paşti, este de asemenea considerat 
ca fiind un simbol al Sfintei Sărbători Pascale.
De asemenea, florile de crin alb care sunt folosite pentru a 
decora altarul bisericilor în ziua de Paşti, reprezintă puri-
tatea şi pacea.

Obiceiuri de Paşti
Cel mai răspândit obicei creştin de Paşti este vopsirea 

de ouă roşii, a căror prezenţă este obligatorie pe masa de 
Paşti, deşi în prezent se vopsesc ouă şi de alte culori (ver-
zi, albastre, galbene etc.). În folclorul românesc există mai 
multe legende creştine care explică de ce se înroşesc ouă 
de Paşti şi de ce ele au devenit simbolul sărbatorii Învie-

rii Domnului.  Una dintre ele relatează că Maica Domnului, 
care venise să-şi plângă fiul răstignit, a aşezat coşul cu ouă 
lângă cruce şi acestea au fost înroşite de sângele care picura 
din rănile lui Iisus. 

Cu ocazia sărbătorilor Pascale gospodinele prepară 
şi alte mâncăruri tradiţionale: pască, cozonac, drob.Unele 
obiceiuri asociate acestei sărbători, cum ar fi iepuraşul de 
Paşti sau căutarea ouălor colorate s-au răspândit şi printre 
necreştini.
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Ouăle roşii 
Este unul din cele mai vechi sim-

boluri pascale din lume. Forma sa 
ovală înglobează picătura de ploaie 
şi seminţele, două elemente dătătoare 
de viaţă. Oul însuşi reprezintă viaţa 
şi reînnoirea naturii, cu atât mai mult 
cu cât păsările îşi depun ouăle în 
această perioadă, importanţa sa fiind 
amplificată de faptul că popoare pre-

cum perşii sau egiptenii aveau credinţa 
că viaţa a început de la un ou.

 În  antichitate, în Roma, China şi 
Grecia, ouăle se dăruiau ca şi cadouri 
de primăvară, iar în Evul Mediu mem-

brii familiei regale dăruiau ouă învelite 
în foi de aur.

Obiceiul vopsirii ouălor este încă 
practicat în Europa şi Asia, dar spre 
deosebire de alte regiuni, unde obiceiul 
chiar a dispărut, la noi a ajuns a fi o 
adevarată artă prin tehnica, materialele 

si simbolistica folosite.
În folclor exista diverse legende de-

spre înroşirea ouălor, cea mai răspândită 
fiind cea conform căreia Maica Dom-

nului, venind la fiul său, a aşezat coşul 
lângă cruce, acestea înroşindu-se cu 
sângele lui Iisus. Văzând ouăle roşii, 
Hristos a spus: “De acum înainte faceţi 
şi voi ouă roşii întru aducere aminte de 
răstignirea mea”. 

Roşul simbolizează pe de o parte 
focul, care purifică, precum şi sângele 
Domnului, răstignit pentru mântuirea 
păcatelor omenirii.

Ciocnitul ouălor reprezintă sacrifici-
ul divinităţii pentru iertarea păcatelor. 
De Paşti există tradiţia de a sparge 
ouăle prin ciocnire şi a rosti “Hristos a 

Înviat! Adevarat a Înviat!”. Se spune că 
cei care ciocnesc se întâlnesc pe lumea 
cealaltă. Oul are trei părţi, vârful, care 
reprezintă capul, partea opusă, care se 
numeşte dosul şi partea laterală, numită 
şi coastele. Se spune că ouăle se cio-

nesc după o anumită regulă şi anume 
în prima zi de Paşte este bine să 
ciocneşti numai cap cu cap, a doua 
zi se poate ciocni cap cu dos şi de-
abia în zilele urmatoare se poate    
ciocni dos cu dos. O altă regulă este 
aceea ca cel care cioneşte şi spune 
“Hristos A Înviat” trebuie să fie cel 
mai vârstnic dacă ciocnesc doi bar-
bati, iar dacă ciocneşte un bărbat şi 
o femeie, atunci primul care va ci-
ocni va fi bărbatul.Tradiţia populară 
consideră oul roşu ca având puteri 
tămăduitoare şi de îndepărtare a răului, 
aducând sănătate, frumuseţe şi spor.

Mielul
Era deseori adus drept sacri-

ficiu către Dumnezeu, adus de către 
poporul evreu. Prin extrapolare, Iisus 
s-a sacrificat întru iertarea păcatelor 
omenirii. Astfel, creştinii au văzut în 
miel un simbol al Învierii şi multe 
sunt popoarele care servesc miel 
la masa de Paşte. Mielul în tradiţia 
creştină este cel care îl simbolizează 
însuşi pe Iisus Hristos care s-a jertfit 
pentru păcatele lumii şi care a murit 
pe cruce precum un miel nevinovat. 
Celebrarea mieilor de Paşti datează 
încă din secolul al VII-lea d.Hr.. 

Ulterior, mielul a devenit nelipsit de 
pe masa de Paşti a tuturor creştinilor.                       
Cea mai veche rugăciune de binecu-

vantare a mieilor a apărut în secolul VII 
d . H r . , într-o 

mănăstire din Italia, iar în următoarea 
perioadă obiceiul de a consuma miel la 
masa de Paşte a fost adoptat de către 
însuşi Papa. Utilizarea mielului în gas-

tronomia pascală s-a dezvoltat in timp, 
astfel ca în prezent mielul apare pe 
masa pascală şi sub formă de fursecuri.

Totodată, se consideră aducătoare 

de noroc vederea unui miel, în special 
în această perioadă; diavolul poate lua 
forma oricărui animal, mai puţin cea a 
unui miel, acesta fiind un simbol reli-
gios. 

Iepuraşul 

Deoarece Paştele coincide cu apariţia 
sezonului de primăvară, sărbătorile sunt 
unele pline de culoare şi viaţă. Ouăle 
aduse de legendarul iepuraş de Paşti 
adaugă culoare şi vibraţie Sărbătorii 
Pascale. 

În noaptea înainte de Paşti, copii 
aşteaptă un iepuraş cu blana pufoasă 
să le aduca coşuleţe cu ouă colorate, 
jucării, bomboane şi alte cadouri care 
să le aducă multă bucurie. Iepuraşul de 
Paşti, la Paşte, într-un fel, este similar 
cu Moş Crăciun de Crăciun, pentru că 
ambii aduc cadouri copiilor în ajunul 
festivităţilor respective. Iepuraşul, ca 
simbol al Paştelui şi mesager al cadouri-
lor pentru copii, îşi are originea în Ger-
mania, unde e menţionat în cărţi încă 
din secolul al XVI-lea. Prima apariţie 
a iepuraşului ca simbol al Paştelui a 
avut loc aici, apărând menţionat în 
cărţi în jurul anului 1500. De altfel, 
tot nemţii au fost primii care au facut 
primii iepuraşi comestibili undeva pe 
la începutul secolului 17. Aceştia erau 
făcuţi pe acea vreme din aluat şi zahăr, 
mai târziu apărând şi cei de ciocolată.

În dimineaţa de Paşte copiii aşteaptă 
cu nerăbdare cadourile iepuraşului care 
sunt în general ascunse prin casă sau 
grădină. Dacă iniţial era vorba de figu-

rine de ciocolată reprezentând iepuraşi 
sau ouă de ciocolată oferite copiilor, 
încet încet s-a adoptat ideea de a oferi 
cadouri tuturor celor dragi.
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Pasca 
În Sfintele Paşti, nelipsită de pe masa fiecarei fami-

lii este renumita pască. Aceasta are forma rotundă pentru 
a simboliza scutecele lui Iisus, pe mijloc are o cruce din                         
aluat, care aminteşte de crucifierea lui Iisus, iar pe margini 
este împodobită cu împletituri tot din aluat facute. Este o 
delicatesă de Paşti, de altfel foarte bună la gust, facută din 
aluat, branză de vaci, stafide şi zahar vanilat care se mananca 
de obicei de către creştinii ortodocşi. Faţa este împodobită cu 
aluat răsucit şi la mijloc se face o cruce. Conform tradiţiei, 
cojile ouălor folosite la pregătirea acesteia să fie aruncate 
într-o apa curgătoare, iar înainte să fie băgată la cuptor se 
rostesc cuvintele “Cruce-n casă,/ Cruce-n piatră,/ Dumnezeu 
cu noi la masă,/ Maica Precesta pe fereastră”.

Povestea spune că Iisus, umblând cu Apostolii, a fost      
foarte bine primit de un om, care la plecare le-a dat şi pâine 
pentru drum, fără ca aceştia să bage de seamă. În timp ce 
mergeau, Apostolii l-au intrebat de Iisus când cade Paştele, 
iar acesta le-a raspuns: “Când veţi găsi pâine de grâu în      
traistele voastre”. De atunci femeile pregătesc pasca numai 
din faină curată de grâu, cernută printr-o sita deasă.

Crucea
Crucea este unul din cele mai vechi şi răspândite sim-

boluri ale umanităţii, fiind asociat cu divinitatea încă de la 
apariţia primelor civilizaţii istorice. 

Aceasta a fost declarată simbol al creştinătăţii în anul 
325 d.Hr. de către împaratul Constantin, în cadrul Consiliul 
de la Niceea. Crucea, icoana creştinismului, este un simbol 
al tuturor sărbătorilor creştine, inclusiv al Paştelui. Acesta 
este simbolul vieţii asupra morţii. Crucifixul este o cruce 
care are pe ea imaginea trupului răstingnit al lui Iisus şi care 
simbolizează sacrificiul pe care Isus l-a facut pentru umani-
tate. O cruce simplă, fără figura lui Hristos răstignit pe ea, 
este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, simbolul 
jertfei lui Iisus Hristos pentru salvarea omenirii. 

Mântuitorul a restabilit echilibrul între Divinitate şi oa-

meni prin jertfa sa pe cruce, a luat asupra sa toate nelegiuirile 
noastre, aşadar aceasta reprezintă un element al mântuirii 
fiinţei umane şi dovada nemărginitei iubiri a lui Dumnezeu 
pentru creaţia sa.

Moartea pe cruce se desăvârşeşte prin Înviere, care a în-

noit firea umană, definitivându-se astfel procesul de înnoire 
şi îndumnezeire a omului. In acest context, crucea însăşi 
are puterea de a produce Învierea, de a birui asupra răului 
şi morţii.

Aşadar între înviere şi cruce există o legătură nevazută, 
acestea completându-şi reciproc valorile simbolice.

Lumânarea de înviere
Lumânări de Paşte sunt aprinse în biserici pentru a sărbători 

Învierea Domnului Iisus Hristos. Creştinii Îl asociază pe     
Iisus cu lumina de la lumânări, acestea reprezentând “lumi-
na Veşnică” sau „lumina Învierii”, cea care arată creştinilor 
drumul de la moarte la viaţă. În noaptea Învierii credincioşii 
care merg la slujbă iau cu ei o lumânare. Aceasta este aprinsă 
la miezul nopţii de la preot, care îi îndeamnă să vină să ia 
lumină în timp ce cântă “Hristos a înviat...” şi o ţin astfel 
aprinsă pe toată durata slujbei. Dupa încheierea acesteia, 
fiecare om se întoarce cu lumina acasă, aduce lumina Învie-

rii în casa sa.

Lumânarea este stinsă în grinda casei şi mulţi o pastrează 
tot timpul anului pentru a o aprinde în caz de primejdie sau 
în timpul furtunilor, în întâmplări şi situaţii grele.

Aceasta este simbolul suprem al Învierii, al biruinţei 
vieţii, luminii şi bunătăţii divine asupra a tot ceea ce este rău 
pe pământ.

PROF. LUCIAN BOGDAN
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Era începutul anului 
şcolar. Un prilej de 
bucurie pentru bobocei 

si unul de supǎrare pentru 
unii dintre noii elevi. Printre 
zecile de nou-veniţi în şcoalǎ 
vedeai copii care mai de care 
mai frumoşi, mai curajoşi, mai 
eleganţi, mai silitori.Undeva, 
într-un colţ din curtea şcolii, 
stǎtea o fatǎ frumoasǎ, timidǎ  
şi singurǎ, deoarece timidi-
tatea nu a ajutat-o sǎ-şi facǎ 
prieteni. Aceastǎ fatǎ prove-
nea dintr-o familie modestǎ, 
care a muncit mult ca fetiţa lor 
sǎ ajungǎ la liceu şi sǎ devinǎ, 
spuneau ei, un om adevǎrat. 
Avea vise mǎreţe: facultate, 
un loc de muncǎ bine plǎtit, 
o familie, îşi dorea sǎ ajungǎ 
judecǎtoare. Era ambiţioasǎ, 
dar îi lipsea ceva…nici ea nu 
ştia ce; a mers mai departe 
uitând de lipsuri, de griji, de 
tot ce o trǎgea înapoi, de la 
visul ei şi a ajuns aici în li-
ceu. Privea în jur şi un bǎiat 
chipeş i-a zâmbit şi s-a apro-
piat de ea. A întrebat-o cum 
se numeşte şi, într-un scurt 
dialog, şi-au povestit, fiecare 
dintre ei, o parte din viaţǎ. El 
era un bǎiat bogat cǎruia i s-a 
oferit  tot ceea ce avea nevoie. 
A trecut mult timp… Aceşti doi 
tineri au devenit iubiţi, fiecare 
dintre ei aparţinând unei lumi 
diferite, dar relaţia lor a durat. 
Ea aparţinea acum unui grup 
de fete credincioase, iar el, 
unei reţele de droguri, însǎ nu le folosea şi nu le 
cunoştea „colţii”. 
Într-o zi fata a venit la el şi i-a zis: 
-De ce te îndepǎrtezi de mine? Ce am facut?
Bǎiatul a plecat şi nu i-a dat niciun rǎspuns, îi era 
teamǎ de ceea ce va spune iubita lui când va afla 
cǎ el aparţine unui cerc oribil (în viziunea lui în 
acel moment), precum reţeaua de traficanţi de 
droguri.

A fǎcut o mare greşealǎ cǎ nu i-a dat niciun

raspuns, însǎ nu ştia cum sa-i spuna. 
Fata, dupa acel moment, a început 
sǎ se schimbe, nu o mai preocupa 
şcoala, uitase de visul ei. Dupa douǎ 
sǎptǎmâni s-au întâlnit iar. Bǎiatul era 
schimbat şi fata la fel. Amândoi

zâmbeau, fluierau, 
erau precum doi 
oameni cu minţile 
rǎtǎcite. Bǎiatul, 
dupǎ câteva ţigǎri 
şi o pastilǎ, i-a 
spus fetei de ce a 
neglijat-o si de ce 
s-a îndepǎrtat de 
ea. 

Fata i-a zâmbit şi i-a zis:
- Ei, şi ce? Şi eu fac acelaşi 
lucru.Nu mai ai cumva o 
pastilǎ la tine?
 Dupǎ câteva zile s-au întâl-
nit iar. Erau lucizi amândoi, 
dar foarte irascibili. Bǎiatul a 
întrebat-o:
- De ce ai fǎcut asta? De 
ce iei pastilele? Ai un motiv 
anume?
Dupǎ câteva secunde, fata 
s-a întors şi au urmat mo-
mente de tǎcere.Baiatul nu 
ştia cǎ el este motivul pentru 
care ea şi-a ales drogurile 
drept antidot pentru uitare. 
El ştia cǎ iubita lui este un 
om puternic care trece peste 
toate cu uşurinţǎ. Nu mai 
înţelegea nimic şi nu ştia de 
ce ea e aşa schimbatǎ.
Dupǎ lungi momente de 
tǎcere şi linişte fata i-a zis:
- Mai intrebi de ce?Nu am 
mai gǎsit nicio soluţie pentru 
problemele mele, nu ştiu de 
ce nimeni nu îmi este alǎturi, 
tu nu ştii nimic despre sen-
timentele mele. Bǎiatul a 
luat-o de mânǎ şi, în acelaşi 
timp, a observat tǎieturile de 
pe braţul ei. A întrebat-o ce 
s-a întâmplat, dar ea nu-şi 
mai gǎsea cuvintele pentru 
a-şi motiva gestul....Au ple-
cat şi au lǎsat întrebarile fǎrǎ 
rǎspuns…
Prietenele ei au venit sǎ o 
vadǎ, se întrebau ce s-a 
întâmplat cu ea, de ce nu 
mai da niciun semn de viaţǎ. 
Telefonul ei era închis, acasǎ 
la pǎrinţii ei nu a mai trecut 
de ceva timp, la şcoala nu 
era, nimeni nu a gǎsit-o. Toţi 
se întrebau unde e şi ce a 
pǎţit.
Îngrozitorul adevǎr era cǎ 
telefonul ei nu mai exista 
deoarece l-a vândut pentru a
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face rost de bani, sǎ-şi cumpere pastile, nu mai mergea la şcoalǎ pentru cǎ a rǎmas repetentǎ, era 
cu totul altǎ fatǎ. A încercat sǎ se angajeze, dar nimeni nu a angajat-o, iubitul ei a infiltrat-o şi pe ea în 
reţeaua traficanţilor de “vise”; aşa îşi putea lua pastilele “fermecate” cu uşurinţǎ.
Unde erau visele fetei? Unde era fata cu caracter puternic? Multe intrebǎri fǎrǎ niciun rǎspuns. Ea 
acum vindea şi consuma droguri,  dar nu era conştientǎ de riscurile şi urmǎrile acestui lucru, pânǎ 
într-o zi…
 Într-o zi ea era singurǎ, aştepta un client cǎruia i-a adus o pungǎ cu mai multe pastile, stǎtea şi 
zâmbea singurǎ. Dupǎ câteva minute de aşteptare, a apǎrut iubitul ei, s-au sǎrutat şi au continuat sǎ 
aştepte. Clientul nu mai venea…
 Pǎreau aşa de fericiti…erau doi tineri aparent fǎrǎ nicio urmǎ de grijǎ... În final, clientul a 
apǎrut, însǎ nu singur, ci cu un echipaj de poliţie care i-a prins pe cei doi. Încercǎrile lor de a scǎpa 
basma curatǎ au eşuat. Au rǎmas în închisoare, primind o pedeapsǎ de 10 ani. 10 ani dintr-o viaţǎ ce 
pǎrea plinǎ de speranţe… Un vis spulberat, douǎ vieţi distruse, douǎ suflete despǎrţite…

VA URMA ...

Paveleanu Alexandra Cristina, clasa a X-a A
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ŞI PESTE NOI A NINS A PRIMĂVARĂ, 
ADOLESCENŢI AI MILENIULUI II…
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Mumǎ – tron al iertǎrii
Nu mi-ai spus te iubesc, niciodatǎ…
M-ai lǎsat sǎ ghicesc prin tot ce-ai fǎcut, câteodatǎ.
M-ai privit mereu aspru, m-ai învǎţat sǎ stau drept
Nerostitǎ, credinţa o am cǎ dragostea mea-I de la tine, din piept.

Cu respect şi evlavie stai şi te-ntrebi ce-ai fǎcut, de meriţi sǎ mǎ ai.
Şi-n rugǎciunea ta, mereu, îi mulţumeşti lui Dumnezeu.
Iar eu vin de departe, arar şi-ţi sǎrut lacrima aşteptǎrii.
O! Singurǎtatea ta, ce gust amar, mǎ plec ‘naintea ta, mumǎ – tron al iertǎrii. 
                                                                                                                           ec. Maria Berghezan
                       

Mama
Clopoţei de ghiocei anunţǎ-n lume ziua ei,
Ziua mamei una-n lume, una care a dat nume vieţii
Şi trǎieşte-n rând cu drepţii.
Te-a-nfǎşat cu dragostea – suflu necuprins,
Te-a pǎzit cu lacrima şi cu dor nestins.
Te-a îmbrǎţişat mereu
Cu lumina-ngemǎnatǎ-n zâmbetul lui Dumnezeu.
                                                                  

ec. Maria BerghezanIubirea-i Eternã
Te iubesc Iubire sfânta
Îngerii ce se avânta,
În Pocalul Sfânt din Rai
Unde Dumnezeu e Crai.
  

Cin’se-nalţǎ în Iubire,
Domnul îi  dã de ştire
Cã Iubirea e Eternã
Sufletul nu e în beznã.
  

Dumnezeu ne dã Sublimul,
În Eternã alinare
Cãci Iubirea Sa e mare
Şi-n Iubire-i apa Sfântã.
 

 

S-o sorbeşti cu picãtura,
Ca pe-o cuminecãturã,
Sã-ţi sfinţeascã corpul tãu,
Sã-ţi ajute când ţi-e rãu.

                   ing. Cristina Bura
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Înlǎcrimatǎ dimineaţǎ…
O lacrimǎ s-a prelins 
Pe obrazul suav al dimineţii…
Mi-am simţit gândurile fierbinţi,
Poate prea fierbinţi pentru iarna din suflet…
Am întins mâna spre soare
Şi el mi-a cǎzut în braţe…
Am vrut sǎ sorb un strop din roua de pe flori
Şi m-am trezit înotând
Într-o mare nemǎrginitǎ…
Am vrut sǎ-mi odihnesc o clipǎ privirile
În fântâni cu adâncuri necunoscute…
Şi mi-am simţit gândurile, trupul, viaţa
Topindu-se în adâncul acelor fântâni…
O lacrimǎ s-a prelins
Pe obrazul suav al dimineţii 
Şi mi-a pǎtruns în suflet…
Mǎ scald în apele ochilor tomnatici…
Ce toamnǎ tristǎ!...
Adio, copilǎrie…
Floarea ta s-a scuturat
În oftatu-mi dintre zâmbet şi lacrimǎ…
Unde-mi sunt urmele paşilor
Lǎsate de pâsla moale a papucilor
Pe covorul întins de tine şi numit inocenţǎ?
Le-a şters sfâşietorul perfect compus al verbului a fi…
Urǎsc aceastǎ gramaticǎ perfidǎ a timpurilor!...

                      Mihaela Suciu (1986)

Vis de armonie

Vis de armonie,
Pace-n vraja sfântǎ,
Blândã adiere,
Cuminte-i cine ascultã.
 

 Frânturi de voinţã
Şi spaime de lut,
Se-nfiripǎ-n mintea
De la început.
 

 Ea curge-n şuvoaie,
Torentul nu se frânge,
Ea lasǎ sã treacã,
Vãpaie nestinsa.

 

 

Cu mireasmã-n zori
Si-n cuget Luminǎ,
În inimã ai flori
Si-o frunte seninã.
 

 Sã aduni tot curajul,
Sã-l rãsãri în livezi,
Ca sã vinã o primãvarã,
Cum n-ai sã mai vezi

         ing. Cristina Bura
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LUMINA

Sa luam lumina!
Avem nevoie de ea,
In Hristos este lumina,
Sa va impartasiti din ea!

Doar, Iisus ne da lumina,
Cand suntem tristi si-mpovarati
Si cand traim in intuneric
Si nu ne-avem ca frati.

Adu, lumina! Doamne Sfinte,
Invata-ne sa o gasim,
Cu darurile cele Sfinte,
Voiosi, sa ne impartasim.

ing. Jumolea Alina

INGERUL PAZITOR

Lumina calda, inger alb,
Ce priveghezi la capataiul meu
Cobori din cer, luand chip de mag
Cu daruri de la Dumnezeu.

Tu porti pe-a tale aripi rugaciuni,
Urcandu-le usor la cer
Si inapoi ne-aduci minuni
De la preabunul Dumnezeu. 

  ing. Jumolea Alina



ACUM E-A VOASTRĂ PRIMĂVARA, 
ADOLESCENŢI AI MILENIULUI III…

Anotimpuri

Privesc trist în calendar acum
C-a mai trecut o lună şi îmi spun:
Ce este-această veşnică schimbare
Pe care o resimt adesea cu mirare?

Căci nu demult mergeam alene prin zăpădă
Şi cu obrajii-mbujoraţi mă întorceam din stradă;
Şi iată că acum se simte-afară
Un vânt călduţ, uşor de primăvară…

Şi va urma apoi o vară care
Aduce arşiţă, iar uneori şi ploaie
Vestind că toamna iarăşi o să vină
Cu frunze moarte, rouă şi rugină…

Ş-aşa trec anii, unul câte unul,
Cu ploi şi arşiţe ce bat adesea drumul;
Cu frig, zăpadă-ntinsă peste câmpuri
Vin iar şi trec mai multe anotimpuri…
                        

                          Oneţ Gheorghe, Clasa a X-a C

Ţie…
Ţie îţi doresc trisţeţea 
Pe care-o port acum cu mine,
Dar şi zâmbetu-mi ce-adesea
Înfloreşte lăngă tine;
Ţie îţi doresc mâhnirea
Ce m-apasă deseori,
Dar, mai presus, îţi dau iubirea
Ce-o primesc arareori.
                  

                        Oneţ Gheorghe, X C
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             În aşteptarea primǎverii

O, cât de mult aş vrea sǎ 
vinǎ
Primǎvara cea seninǎ!
Ghioceii sǎ aparǎ,
Pǎsǎrile sǎ revinǎ!
Te-aştept, frumoasǎ 
primǎvarǎ!     

Câmpul verde, plin de flori
Ne lipseşte tuturor.
O, cât ne gândim la tine,
Primǎvarǎ luminoasǎ!
Aşteptǎm s-aduci cu tine
Zile bune şi senine
Şi speranţǎ-n orice casǎ!

  Ileana Bebeşelea, X B

     Cea mai frumoasǎ

         
 primǎvarǎ

  Mamǎ, cea mai frumoasǎ 

primǎvarǎ, 

Tu mǎ iubeşti şi mǎ înveţi

Pe al meu drum cum sǎ pǎşesc

Şi pentru asta-ţi mulţumesc.

Cu ale tale vorbe dulci

  Alungi orice durere-amarǎ.

    Te voi purta în gând mereu

       C
a pe-o eternǎ primǎvarǎ!

Ileana Bebeşelea, X B

A VENIT TOAMNA
A venit toamna mănoasa, 
Multe fructe-avem pe masă.
Şi legume în cămară
Şi bucate în hambară.

A venit  toamna pe câmpuri ,
De porumb sunt multe rânduri.
De cartofi, de varză deasă,
Hai să le-adunăm în casă.
 

A venit toamna prin vii, 
Frunzele sunt ruginii.
Strugurii sunt de cules,

Frigul este tot mai des.

A venit toamna-n livezi
Fructele nu mai sunt verzi.
Gutui, prune, mere, pere,
Să le-adunăm în panere.

Toamnă dulce şi bogată,
A venit în ţară toată.
S-o primim cum se cuvine,
Să ne meargă numai bine.

Radu Melente, clasa a IX-a B
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În lunga sa călătorie,
Prin lumea asta mare
Pe vale, munte şi câmpie
Umbla un prinţ călare.

El căuta pân’ la-nserare
O fată să-l iubească
Şi îşi dorea cu disperare
Un fiu să-i dăruiască.

Găsise el, fete o mie,
Dar nu asta-i fu vrerea
Căci erau după avuţie...
Aceasta-i fu părerea.

Şi, cum umbla în lat şi-n lung,
Găsi într-un final
O bună fată, într-un crâng...
Căzuse de pe cal.

Şi îl chemă la ea în casă
Şi-i dădu să mănânce
Şi-i aşeză din lână deasă,
Un pat ca să se culce.

Şi prinţul o visă pe fată...
Cum s-a întâmplat ... nu 

ştiu,
Că ea rămase-nsărcinată

Şi-i dărui un fiu. 

Apoi s-au dus toţi la palat
Şi prinţul vesel tare, 

A dănţuit pân’ s-a-nserat,
La nunta sa cea mare.

Şi au trăit toţi fericiţi
Şi mai trăiesc şi-acum.
Vă spun şi vouă să zâmbiţi
De lucrul acesta bun.

Radu Melente, clasa a IX-a B
VINE IARNA

Vine iarna încetişor, 
Pe pământ e un covor
Şi din orice norişor
Coboară-un fulguşor.

Totu-i plin cu fulguşori
Şi acum începi să zbori,
Copiii cu săniile lor
Îşi dau drumul pe covor.

Pârtia e deja făcută
Şi copiii se salută,
Mama îi aşteaptă-n casă
Să-i pună pe toţi la masă.

Copiii se pun la culcare
Pentru ziua următoare.
Că la săniuş le place,
Să se plimbe, să se joace.

Radu Melente, clasa a IX-a B

PRINŢUL ŞI FATA DIN CRÂNG
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Primele trepte spre succes

    Acum patru ani, am aflat cǎ Dumnezeu mi-a oferit un dar, darul de a-mi exprima 

gândurile şi sentimentele prin cântec. De micuţǎ iubeam tot ceea ce avea versuri 

şi o melodie, indiferent cǎrui gen aparţinea. Îmi plǎcea foarte mult sǎ mǎ joc ``de-a 

cântǎreaţa`` şi chiar îmi doream sǎ ajung o cântǎreaţǎ, însǎ niciodatǎ nu m-am gândit 

cǎ acest joc copilǎresc ar putea deveni realitate.

   Stau câteodatǎ şi îmi aduc aminte cum a fost atunci când am început sa pǎşesc pe 

drumul cântecului. Eram o copilǎ cam de vreo doisprezece ani, neştiind ce înseamnǎ 

provocǎrile, necazurile sau greutǎţile. Ca un ghiocel gingaş de primǎvarǎ, mi-am 

scos şi eu timid cǎpşorul sǎ vǎd razele soarelui care pentru mine însemnau succe-

sul. Am participat la primul meu concurs ``Aşa-i cântu’ pe la noi ``, nefiind pregǎtitǎ 

de nimeni am reuşit sǎ obţin menţiunea I.  Atunci nu am fost aşa de bucuroasǎ pen-

tru rezultatul obţinut, deoarece mie îmi trebuie întotdeauna mai mult şi, cum des nu 

este posibil acest lucru, m-am resemnat cu ideea. Însǎ acum, acea menţiune pentru 

mine înseamnǎ mai mult decât un premiu, acea menţiune a fost pragul dintre lumea 

obişnuitǎ şi lumea cântecului. Tot în acel an, am fost îndrumatǎ de prezentatoarea 

festivalului sǎ merg sǎ iau ore de canto popular. Doamna Adina Medrea, o femeie 

extraordinarǎ din toate punctele de vedere, a pus foarte mult suflet şi a reuşit sǎ 

culeagǎ noi talente. Apoi, peste doi ani am format un grup de solişti vocali, ``Grupul 

Folcloric Felician Fǎrcaşu``, în cadrul Centrului de Culturǎ Lucian Blaga. Cu ajutorul 

doamnei Adina, al pǎrinţilor şi al tuturor celor care ne-au susţinut, am reuşit sǎ fa-

cem mai multe filmǎri. Noi am fǎcut prima filmare la postul TVR 1 (Tezaur Folcloric), 

a urmat apoi postul Favorit TV (La izvorul dorului şi emisiunea Seara Favoritǎ ). Noi 

am dus cântecul popular şi pe alte meleaguri: în Austria si Germania. Aceste realizǎri 

au însemnat foarte mult pentru grupul nostru, ne-au unit foarte mult , ne-au fǎcut mai 

puternici si ne-au transmis la toţi acelaşi mesaj: sǎ ne pǎstrǎm tradiţia şi sǎ o ducem 

mai departe. 
   O altǎ treaptǎ pe care am urcat-o cu ajutorul lui Dumnezeu a fost bucuria de la balul 

bobocilor, unde am fost desemnatǎ de juriu Miss Boboc 2010. Prin luna octombrie, 

colegii cei mai mari ne-au invitat sǎ participǎm la balul bobocilor. Invitaţia  nu a fost 

bine primitǎ de mine, pentru cǎ îmi pusesem în gând sǎ învǎţ şi sǎ  nu mǎ distragǎ 

altceva şi, în plus, eram acum la liceu unde trebuia sǎ mǎ acomodez, dar un coleg 

m-a fǎcut sǎ mǎ rǎzgândesc şi sǎ mǎ înscriu. Am  trecut preselecţia si eram foarte 

multumiţǎ de mine. Mi-am propus sǎ câştig. Pentru acest bal eu consider cǎ am 

muncit foarte mult şi, cum se spune, îţi culegi roadele eforturilor tale. Veneam acasǎ 

de la repetiţii şi fǎceam şi eu acasǎ aceeasi repetiţie, acel timp putând sǎ-l valorific 

învǎţând. A  venit ziua balului, mi-am pus toate speranţele în Dumnezeu şi eram 

pregǎtitǎ pentru ce avea sǎ urmeze. Pentru mine a fost un avantaj faptul cǎ eram  

familiarizatǎ cu scena şi nu aveam emoţii. Însǎ emoţiile au crescut pe mǎsurǎ ce balul  

se apropia de final. Ultima probǎ, cea care  m-a ajutat sǎ câştig, a fost darul pe care mi  

l-a dat Dumnezeu, cu ajutorul Lui am reusit sǎ-mi împlinesc un vis…Emoţiile creşteau 

din ce în ce mai mult când am  fost numita Miss Boboc 2010: eram extrem de fericitǎ 

,eram în al nouǎlea cer, iar aceastǎ bucurie a fost împǎrtǎşitǎ de mama şi de sora mea,  

care m-au sprijinit şi  mi-au ţinut pumnii.  

                                       
                                    L

aura Anghel, IX A
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STANCIU AMALIA

1)

2) 
3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)
11)

1) SATELIT AL PĂMÂNTULUI
2) CEL MAI FRUMOS SENTIMENT
3) FĂRĂ RESPECT LA ORE(pl).
4) COMPUTER.
5) RÂS SCHIŢAT.
6) MOARE ULTIMA.
7) AICI ÎŞI PETREC ADOLESCENŢII TIMPUL LIBER.
8) APARAT CU CARE TRANSMIŢI SMS-URI.
9) AMIC, TOVARĂŞ (pl).
10) CREDE ORICE SAU PE ORICINE.
11) FĂRĂ EXPERIENŢĂ.

        POPA PAVEL DANIEL, CLASA A IX-A G

REBUS
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MUSIC&FILM

Oasis a fost o trupă engleză de muzică rock care s-a format 
în Manchester în 1991. Original cunoscuţi drept “The 
Rain”, trupa a fost formată de către Liam Gallagher (voce), 
Paul Arthurs (chitară), Paul McGuigan (bass) şi Tony 
McCarroll (tobe), cărora li s-a alăturat imediat fratele mai 
mare al lui Liam, Noel Gallagher (chitară şi voce).  Oasis a 
vândut peste 60 de milioane de înregistrări în toată lumea, 
au avut opt piese numărul unu în topurile din UK 
şi au câştigat cincisprezece 
Premii NME, cinci premii 
BRIT Awards, nouă 
premii Q Awards 
şi patru premii 
MTV Europe Music 
Awards. În feb-
ruarie 2007, Oasis 
a primit un pre-
miu BRIT Awars 
pentru contribuţia 
extraordinară adusă 
muzicii. Fraţii Gal-
lagher sunt princi-
palii compozitori 
ai trupei şi singurii 
membri care nu au 
fost schimbaţi. Trupa a fost 
completată de către chitaristul Gem Archer, basistul Andy 
Bell şi bateristul neoficial, Chris Sharrock. Trupa s-a dez-
voltat iniţial cântând în reţeaua de cluburi din Manches-
ter. Au semnat un contract la compania independentă de 

înregistrări Creation Records şi au lansat în 1994 albumul 
lor de debut Definitely Maybe.Toate acestea urmate de o 
perioada lunga de succes si concerte , pana cand la sfârşitul 
lui august 2009, Noel Gallagher şi-a anunţat retragerea din 
trupă. Deşi nici un comunicat oficial nu a fost publicat de 
la despărţire până acum, Liam Gallagher a declarat într-un 
inter- viu pentru The Times că “Oasis nu mai există”, 

dar mai târziu el a spus că membrii rămaşi 
din trupă vor continua să înregistreze 

împreună, posibil păstrându-şi 
numele de Oasis. În decembrie 

2009, tentativul nou nume 
al trupei era Oasis 2.0, însă 
mai târziu a fost afirmat că 

numele nu va mai fi păstrat. 
În februarie 2010, Liam a 
confirmat că numele lui 
trupe nu va va mai fi Oasis.    

Si iata cum inca una din 
marile trupe, care au adus 
fericire in sufletele asculta-
torilor in anii de activitate, 
s-a despartit. Dar muzica 
lor inca va mai poate bu-

cura urechile .

 Va recomand Wonderwall si Don’t look back in anger .  

ALIN POP, CLASA A XI-A C

OASIS

        Codul lui Da Vinci este un lungmetraj din anul 2006 care face parte din 
categoria de filme groază şi mister. Este regizat de Ron Howard, scenariul 
a fost scris de Akiva Goldsman, iar filmul este bazat pe nuvela cu cele mai 
bune vânzări din anul 2003, scrisă de Dan Brown, Codul lui Da Vinci.
 Filmul începe cu Tom Hanks ca un cunoscător desăvârşit al simboluri-
lor şi Sophie Neveu de la Direcţia Centrală a Poliţiei Judiciare din Franţa, în 
rolurile principale. Cuprinşi de spiritul aventurii, cei doi îşi încep călătoria 
pe urmele unui răspuns, şi anume, ce înseamnă cu adevărat Graalul Sfânt. Pe 
urmele răspunsului, ei vor avea parte de un drum anevoios, sunt urmăriţi de 

un călugăr asasin, foarte ciudat, din secta Opus Dei, chiar şi poliţia îi urmăreşte, 
chiar şi un presupus vechi prieten.
 În fine, e un film extraordinar, şi nu merită citit dintr-un articol.

Aşa că vi-l recomand, vă va ţine cu sufletul la gură. Vizionare Plăcută!       
                    ALIN POP, CLASA A XI-A C
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Perle ale 
elevilor

Piciorul este un membru superior al corpului.
Ţesutul muscular cardiac se gǎseşte la nivelul creieru-

lui.
Boli ale ochiului: diluant, benzinǎ, apǎ oxigenatǎ.
Abuzul de alcool se aflǎ la baza producţiei silvice şi 
agricole.
Corespondentul spermatozoizilor la plante este vântul.
…frunze acustice la gimnosperme…
Omul îşi poate exprima opinia numai dacă se 
lecturează.
Când Manole o vede pe Ana, un mare conflict interior 
izbucneşte.
Semnificaţia titlului este foarte bine structurată, în 
toată poezia având suficiente argumente de tristeţe.
Poetul ne prezintă în ultimele trei strofe dorul nespus 
pe care mai pe urmă va rămânea oarecum necunoscut.
În societate fiecare îşi are loc, fie şi unul care nu are 
ştiere de carte.
De la glezne începând şi până ce tencuiala îi acoperise 
tot corpul, Ana striga de durere.
Numai citind omul ajunge să cunoască o cultură şi o 
civilizaţie adecvată, înaltă şi elevată.
titlul este sentimentul pe care îl are autorul faţă de 
iubirea lui cea mai mare, natura.

El va străluci departe deoarece luminează din trecut 
iubirii moarte.
Stând prea mult cu ochii în carte, la unele persoane le 
sunt dăunată vederea sau încep să nu mai gândească 
raţional.
Cartea este tot timpul lângă tine, la bine şi la greu, nu 
te minte cum fac alţi prieteni şi nu îţi este alături doar 
din interes.
Poetul îşi aşteaptă iubita ca împreună să cu tremure o 
barcă.
Lebăda moare de câte ori cântă.
Din lumea satului ţâşnesc figuri memorabile precum: 
pupăza, cireşul şi altele care au completat acţiunea 
operei.
Ceahlăul este situat sus pe munte.
Personajul este supus unor încercări poate chiar mo-

artea.
În mintea noastră este un continuu forfot de idei.
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          Playlist-ul Stărilor
În viaţă, cu toţii putem fii uneori supăraţi sau fericiţi sau cine ştie, euforici. Aşa că am pregătit nişte 

mini playlist-uri care să se potrivească celor mai des întâlnite stări.

  Trist       Euforic
1.Guns N’ Roses- Don’t cry   1.Tool-The patient
2. Shinedown- Simple man    2.Led Zeppelin-No Quarter 
3.Eric Clapton-Tears in Heaven   3.A perfect circle- Passive
4.Evanescence-Lithium     4.Deftones- Passenger
5.Bob Marley- No woman No cry            5.Deftones-Knife Party

  Fericit      Nervos
1.Blink 182 – All The Small Things         1.Megadeth-Angry Again
2.Green Day-Basket Case      2.Metallica-Enter Sandman
3. Guns N’ Roses-Paradise City   3.Anthrax-Madhouse
4.Whitesnake-Here I go again   4.Slayer-Seasons In the Abyss
5. Twisted Sister-I wanna Rock               5.Motorhead-Ace Of Speads

          ALIN POP,CLASA A XI-A C
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