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TENTDA 

„Chiar şi fără şcoală în sensul propriu 

al cuvântului (...)Trebuie să ajungem să 

fim amintiţi nu ca generaţia afectată de 

un anumit virus, ci ca generaţia care, în 

ciuda virusului, a excelat.” 

„Ați fost vii, și ați fost frumoși, 

și ați fost buni. Lucru atât de 

rar în lumea aceasta, încât voi 

fi veșnic recunoscătoare că am 

fost eu, că ați fost voi!” 

„Dragii noștri absolvenți, încercăm să vă 

sărbătorim așa. Prin acest număr dedicat 

vouă, voi cei care nu vă mai puteți bucura 

de emoția Gaudeamus-ului cântat de-a 

lungul holurilor școlii.” 

“Mi-a plăcut și îmi place să lucrez la 

patul bolnavului, să empatizez cu omul 

bolnav, să-i înțeleg suferința, să-l susțin 

moral, să administrez tratamente și să 

fac tot ce implică actul medical acordat 

într-un spital.” 

Mihaela ROGOJAN, pag. 3 

“S-ar putea spune că, prin ediția de față, 

am fi niște naivi, niște optimiști fără 

minte, din moment ce vom lua în discuție 

avantaje ale unui tip de școală pe care 

majoritatea o blamează.” 

Laura Octavia LUP, pag. 4 

“În mod ironic, cred că cu toții am 

devenit mai sociabili în pandemie. 

De exemplu, eu am făcut cunoștință 

cu timpul liber, care mi-a prezentat 

copilul lui plictiseală, care m-a 

introdus prietenei sale bucătărie…” 

Arina DUMITREANU, pag.51 
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Despre optimism și școala online 

  

 

 

 

 

 

 

 

Candide, personajul romanului cu titlu omonim, 

spune la finalul cărții: Trebuie să ne cultivăm 

grădina. În ciuda tuturor greutăților, a 

vicisitudinilor pe care le întâmpină acest personaj, 

greutăți care ar fi trebuit să-i zdruncine încrederea 

că ziua de mâine va veni și va fi mai frumoasă, el 

se raportează la grădina lui care, indiferent de ce se 

întâmplă, trebuie cultivată. Este, dacă vreți, 

varianta pragmatică a lui Sisif pe care trebuie să îl 

vedem fericit în absurdul situației în care se află, 

întrucât în lipsa unui orizont de așteptare, și-a creat 

un sens din absurdul existenței.  

S-ar putea spune că, prin ediția de față, am fi niște 

naivi, niște optimiști fără minte, din moment ce 

vom lua în discuție avantaje ale unui tip de școală 

pe care majoritatea o blamează. Din nou, școala 

online. Și poate că aveți dreptate: elevii nu 

beneficiază în mod egal de suport tehnologic, nu 

toți sunt conștienți că școala online este tot școală, 

de aceea nu trebuie să fie dezinteresați sau absenți. 

Pe de altă parte, profesorii nu se implică toți în 

același fel – fie datorită materiei pe care o predau, 

fie datorită neîncrederii în această formă de 

educație, fie datorită experimentării unor situații 

neplăcute în online. Și, cu siguranță, ar mai fi 

minusuri. Dar, dacă privim altfel lucrurile, se pare 

că nu suntem atât de naivi precum am părea. Sau 

idealiști. Sau superficiali. Prin ceea ce se prezintă 

în numărul acesta al revistei nu am demonstrat 

decât că am înțeles că, indiferent de circumstanțe, 

noi trebuie să ne cultivăm grădina – fie fizic, fie 

online. Și am cultivat-o destul de bine, profesori și 

elevi, la niveluri diferite de implicare. Dar am 

cultivat-o. Și, credem noi, ne-au ieșit câteva roade 

(ceea ce veți citi în acest număr reprezintă o parte 

dintre ele). S-a întâmplat asta pentru că, precum 

Sisif, a trebuit să urcăm din nou bolovanul de care 

crezusem că am scăpat în septembrie. Pandemia 

asta de care se pare că nu mai scăpăm, ne-a pus în 

cârcă bolovanul pe care va trebui să îl tot purtăm. 

De aceea, fie că vrem să recunoaștem, fie că nu, toți 

suntem niște sisifieni, întrucât toți cărăm 

bolovanul, fie că ne place, fie că nu. Și pentru că 

toți ne-am găsit sensul în a căra bolovanul și a ne 

obișnui cu el, toți suntem niște candizi. Bolovanul 

nostru este grădina noastră, care, iată, trebuie 

cultivată. Diferența dintre noi constă în cum cărăm 

bolovanul, deci în cum ne cultivăm grădina.  

editorial 
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De când am reintrat în online s-au putut observa 

două categorii de sisifieni: o primă categorie – cei 

care s-au plâns, s-au temut și se tem, au respins 

ideea că online-ul este o soluție potrivită, astfel că 

grădina lor nu a fost cultivată decât cu neîncredere 

și dezinteres; a doua categorie – cei care au înțeles 

că e obligatoriu să ne cultivăm grădina, cum se 

poate mai bine, în condiții neprielnice (deși, dacă 

stăm și cugetăm online-ul oferă o mulțime de 

posibilități pe care școala fizică nu le oferă). Este 

ceea ce vrem să promovăm (nicidecum să 

demonstrăm) în acest număr. Nu este rău și greșit 

să fim optimiști. Este greșit să fim naivi, să ne 

lăsăm ghidați de neîncredere și prejudecăți, de 

teamă și suspiciune. Din optimism pot ieși lucruri/ 

acțiuni inspirate, însă, ca să fim optimiști, trebuie 

să fim curajoși, pentru că numai prin curaj și 

asumarea unor riscuri grădina poate fi cultivată. 

Fizic sau online. 

Laura Octavia LUP 

 

 

Interviu cu un erou  

Înainte de a răspunde la următoarele întrebări, vă 

rugăm să vă prezentați (nume, locul nașterii – sat, 

oraș – studii, ocupație etc.) 

Mă numesc Rogojan Mihaela. Am 43 de ani. M-am 

născut în Oradea. Am absolvit Școala Postliceală 

Sanitară „Vasile Voiculescu” și Colegiul de 

Asistenți Medicali din cadrul Facultății de 

Medicină Oradea. Sunt asistent medical la Spitalul 

Municipal „Dr. Gavril Curteanu”. 

 

1. Ce v-a determinat să alegeți această meserie? 

Ceea ce m-a determinat să aleg această meserie a 

fost dorința de a-mi ajuta semenii aflați în suferință. 

Mi-a plăcut și îmi place să lucrez la patul 

bolnavului, să empatizez cu omul bolnav, să-i 

înțeleg suferința, să-l susțin moral, să administrez 

tratamente și să fac tot ce implică actul medical 

acordat într-un spital. 

 

2. Ați avut un model/mentor în viață sau în meseria 

pe care o faceți?  

Nu pot să spun că am avut un model. În familie nu 

am avut cadre medicale. Ceea ce m-a determinat să 

aleg această meserie a fost o întâmplare de pe 

vremea când eram în liceu.

interviu 
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Am avut pe cineva din familie internat în spital și, 

fiind nevoită să îngrijesc acea persoană, mi-am 

descoperit dorința și plăcerea de a urma acest drum.  

3. Considerați că v-au afectat schimbările produse 

la locul de muncă datorită pandemiei? Dacă da, în 

ce mod? 

Da, m-au afectat aceste schimbări atât personal, cât 

și familial. Pentru că spitalul la care lucrez a 

devenit spital exclusiv Covid și am avut internați 

doar bolnavi infectați cu acest virus, viața mea s-a 

schimbat atât organizatoric, relațional, cât și 

emoțional. Trebuia să îndur ore în șir echipamentul 

etanș, să mă confrunt cu suferința bolnavilor la cote 

maxime, să fiu atentă să nu mă infectez și să duc 

boala celor de acasă. Toate acestea m-au epuizat 

atât fizic, cât și psihic.  

4. Care a fost evenimentul care v-a marcat cel mai 

mult, în calitate de  asistentă, în această perioadă? 

Au fost mai multe evenimente care m-au marcat și 

pe care nu le-am trăit în toată cariera mea de 20 ani 

de muncă la patul bolnavului. Starea de sănătate a 

pacienților care se degrada brusc și ireversibil de la 

o oră la alta, mulți fiind transferați pe secția ATI, 

dramatismul din ochii plânși ai bolnavilor care își 

pierdeau speranța, precum și zile în șir în care 

resuscitam, m-au afectat profund. A fost o perioadă 

pe care nu o voi uita și sper să nu se mai repete. 

5. Considerați că ne-am putea întoarce vreodată 

la „normalitate”? 

Această normalitate, după părerea mea va fi 

redefinită. Cred că nu se va mai putea vorbi de 

normalitatea dinaintea pandemiei. Normalitatea pe 

care noi o vom forma va include masca și 

respectarea regulilor de igienă primară. Va trebui 

ca aceste reguli și grija să ne însoțească în 

permanență, pentru că acest virus va continua să fie 

printre noi. 

6. Cum credeți că vor fi afectate generațiile tinere 

de această pandemie? 

Eu cred că generațiile tinere vor fi influențate în 

mod pozitiv. Adică vor fi mai responsabile în ceea 

ce privește siguranța lor și a celor din jur, vor fi mai 

pregătite pentru eventuale situații de acest gen. 

7. Ce schimbări s-au produs (dacă a fost cazul) în 

relația cu fiicele și familia dumneavoastră în 

această perioadă?  

 Această situație ne-a unit mai mult. Familia m-a 

susținut și m-a încurajat. 

  

8. În ce fel v-a afectat pe dumneavoastră ca părinte 

modul de predare online?  

Nu m-a afectat în niciun fel acest mod de predare. 

Le-am pus la dispoziție copiilor mei toate cele 

necesare, în rest s-au descurcat singure, eu mai 

mult concentrându-mi energia asupra locului de 

muncă. 

  

9. Dacă ați avea posibilitatea să faceți o 

schimbare/schimbări la locul de muncă, care ar fi 

aceasta/acestea? 

Nu aș face nicio schimbare la locul meu de muncă, 

din contră, aș vrea să apreciez efortul realizat de 

conducerea spitalului, atât în organizare, cât și în 

punerea la dispoziție a celor necesare pentru 

personal și pacienți.
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10. Vă vaccinați? V-ați sfătui familia și cunoscuții 

s-o facă? Credeți că aceasta va avea un impact 

pozitiv la nivel social 

Da, mă vaccinez, deși recunosc că la început am 

ezitat datorită faptului că nu se cunosc efectele 

secundare pe termen lung, dar am încredere că 

acestea sunt nesemnificative pe lângă suferința 

provocată de boală sau de pierderea unei persoane 

dragi. Accentuând cele spuse, da, mi-aș sfătui 

familia și cunoscuții să se vaccineze. Vaccinarea va 

avea un impact pozitiv doar când vom fi conștienți 

într-un număr cât mai mare, că aceasta este singura 

soluție spre mai bine. 

                     (Întrebări formulate de Larisa-

Alexandra CICORT & Natalia Anastazia NAN; 

Mulțumim doamnei profesor Laura LUP pentru 

intermedierea interviului.) 

 

 

Persona (1966), Ingmar Bergman 

Filmul Persona este considerat ca fiind cea mai fină 

capodoperă a regizorului suedez Ingmar Bergman și, 

totodată, un simbol pentru cinematografia europeană 

a secolului XX. Ceea ce face acest film să fie atât de 

special ar fi, în primul rând, întrebările de natură  

filosofică pe care le ridică, explorând subconștientul 

minții umane, dar mai ales modul în care este 

imaginea surprinsă pe cameră, prin jocuri de lumină și 

umbre, prin tăierea bruscă a cadrelor și prin folosirea 

simbolurilor ce lasă cale liberă diferitelor interpretări 

cu privire la adevăratul mesaj al întregii acțiuni. 

Pentru aceste motive, dar și pentru multe altele, 

Persona este numit o poezie în imagini, o explorare a 

psihicului uman. 

Termenul de „persona” provine din limba latină și era 

folosit pentru măștile pe care actorii le purtau la teatru. 

În lumea modernă acest cuvânt a fost asociat cu o 

anumită identitate falsă pe care oamenii și-o 

construiesc pentru a fi mai plăcuți de ceilalți și mai 

acceptați în societate, practic o „mască” pe care o 

prezintă lumii cu scopul de a ascunde ceva neplăcut, 

care ar putea ruina reputația persoanei în cauză. În 

filmul lui Bergman, se consideră că această persona 

este de cele mai multe ori atât de subtilă și atât de 

contopită cu întreaga identitate a unui om, încât ar 

putea trece o viață întreagă fără să-și dea cineva seama 

că a jucat numai un rol pe „marea scenă a vieții”.  

 

Acțiunea are în prim-plan două personaje feminine: 

una fiind o infirmieră, Alma (Bibi Andersson), iar 

cealaltă. o actriță, Elisabet (Liv Ullmann). Într-o 

reprezentație pe scenă, Elisabet refuză dintr-odată să 

mai scoată vreun cuvânt și este internată într-un spital, 

unde este lăsată în grija Almei. Pentru ca actrița să se 

recupereze mai rapid, cele două femei se duc într-o 

vacanță într-un loc retras. Cele două încep oarecum să 

se aproprie, deoarece se completau una pe alta prin 

faptul că Alma dorea pur și simplu să vorbească cu 

cineva, iar Elisabet dorea pur și simplu să asculte.

cinefilie 
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Alma începe să-i dezvăluie celeilalte detalii din ce în 

ce mai intime din viața sa și într-o zi se prinde că 

Elisabet îi scria doctoriței de la spital 

despreconversațiile lor, iar atunci aceasta se simte 

foarte trădată și intră într-un conflict cu actrița. De 

aici, relația lor devine una toxică, deoarece adevărata 

lor identitate începe să iasă la iveală. Însă, pe lângă 

asta, se întâmplă ceva mai straniu, căci personalitățile 

celor două încep să semene, de parcă s-ar contopi una 

cu alta într-un singur spirit, iar asta le neliniștește pe 

amândouă, chiar dacă nu realizează în mod conștient 

ce se întâmplă. În cel mai subtil mod, ele se identifică 

una cu cealaltă, iar atunci când soțul orb al lui Elisabet 

vine în vizită, rolurile se schimbă și Alma se prezintă 

ca fiind soția lui. Cea mai intensă parte a filmului este 

atunci când Alma îi vorbește Elisabetei despre copilul 

ei, pe care nu și l-a dorit și cu care se poartă cu 

indiferență. Aici intervine geniul lui Bergman care 

reia de două ori scena, pentru a surprinde fizionomia 

lor pe întreaga durată. Elisabet este extrem de 

neliniștită în timp ce îi spune tot ceea ce a încercat să 

ascundă, masca ei fiind dată jos și lăsând să se vadă 

mama neîmplinită, iar Alma este sigură pe sine, până 

își dă seama că și ea se află într-o situație 

asemănătoare, având pe conștiință copilul avortat. Cel 

mai neobișnuit cadru este acela de la sfârșitul acestei 

scene, atunci când fețele celor două se contopesc într-

una singură. La final, aceste femei își reiau viața la fel 

cum era înainte, deși probabil că nu vor mai avea 

niciodată aceeași părere despre sine.  

   

Motivul copilului abandonat apare și în prima scenă 

din film, când un băiețel se trezește pe ceva ce pare a 

fi un pat de spital și începe să contempleze imaginea 

blurată cu fața unei femei ce seamănă atât cu Alma, 

cât și cu Elisabet, interpretarea fiind la liberă alegere 

a privitorului, dacă acesta dorește să considere copilul 

ca fiind cel nedorit al actriței sau cel nenăscut al 

infirmierei, patul de spital pe care se trezește ducându-

ne cu gândul și la posibilitatea aceasta.  

Filmul este unul care face apel în primul rând la 

psihicul spectatorului, pentru aceea este uneori 

clasificat și ca fiind un horror psihologic, însă ridică o 

mare întrebare: „Cine suntem cu adevărat?” Oare ne-

am comporta diferit dacă nu ar fi societatea care are 

anumite așteptări de la fiecare? Purtăm oare o mască 

în fiecare zi fără să ne dăm seama? 

Mie, acest film mi s-a părut extrem de provocator. 

Atunci când am început să mă uit la el, am crezut că 

voi urmări numai o parte și îl voi mai continua într-o 

altă zi, dar acțiunea m-a prins atât de tare, încât l-am 

terminat fără să-mi dau seama cum trece timpul. Ceea 

ce prezintă filmul mi-a rămas în minte de atunci, încât 

am început să caut mai multe informații și mai multe 

interpretări despre el. Părerea mea este că filmul 

Persona al lui Ingmar Bergman este unul dintre cele 

mai complexe filme făcute vreodată și merită vizionat 

măcar o dată în viață. 

 

Melisa CSORSZ
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Revanşa sau (şi) nevoia de vindecare 

  

 

Filmele pe care le propune Festivalul Internaţional 

de Film Transilvania sunt de cele mai multe ori 

excepţionale. Anul acesta organizatorii au oferit şi 

posibilitatea participării virtuale prin platforma pe 

care o au la dispoziţie: https://unlimited.tiff.ro/. 

Condiţia era să fii abonat sau să achiziţionezi un 

bilet pentru filmul pe care voiai să-l vizionezi. 

Regizorii nordici au întotdeauna o sensiblitate şi o 

profunzime aparte. Pot observa aspecte ale vieţii 

profund umane. Aşa este şi regizorul suedez Patrik 

Eklund. Filmele lui au fost apreciate la festivaluri 

de film din întreaga lume. De exemplu, În loc de 

Abracadabra a fost nominalizat în 2010, la Oscar 

pentru cel mai bun scurtmetraj, iar Slitage a câștigat 

premiul Săptămânii Criticii la Cannes, în 2009. 

  

În Revanşa (2019), Anki Larsson interpretează 

rolul unei foste jucătoare de badminton, Ann-Britt. 

Un episod dramatic care i-a curmat cariera sportivă 

îi distruge viaţa şi familia. La campionatul naţional 

din 1983, tânărul arbitru Larsson, după o noapte de 

beţie şi droguri, a luat o decizie incorectă. Filmul o 

prezintă pe Ann-Britt, peste patru decenii, ca să 

arate efectele pe care acest eşec le-a avut asupra ei. 

Această femeie matură nu a avut capacitatea de a 

uita şi a ierta. Nu a ajutat-o nimeni. În consecinţă, 

este alcoolică şi şomeră. Interesant în film este că 

regizorul reuşeşte să surprindă modul în care 

imposibilitatea de a trece de acest moment dureros 

afectează dramatic şi dezvoltarea familiei. Astfel, 

fiul ei, Mattias, aplică acelaşi tipar când căsnicia lui 

eşuează. Deşi e dureroasă situaţia lui (în urma 

terapiei de cuplu, psihologul familiei, Ulf, se 

îndrăgosteşte de soţia lui Mattias; mai mult de atât, 

se căsătoreşte cu ea şi îi ia locul în propria casă), nu 

poate trece peste acest moment, apelând la gesturi 

de răzbunare. Pentru că Ulf gândeşte şi acţionează 

ca un psiholog, îl provoacă pe Mattias la dialog, 

însă soţul părăsit nu este capabil să privească 

dincolo de durerea lui. În schimb, profită de situaţie 

şi îl obligă pe Ulf să o ajute pe Ann-Britt să-şi 

revină. Căci, chiar dacă mama nu i-a fost aproape 

fiului, el o iubeşte. Ann-Britt crede că a doua şansă 

de a juca cu rivala ei, o va ajuta să meargă mai 

departe. Mattias îl convinge pe arbitru să se 

întâlnească cu mama lui. Larsson îşi recunoaşte 

culpa şi organizează un meci arbitrat de un tânăr. 

Regizorul prezintă şi o parte din culisele vieţii 

celeilalte jucătoare, Gunilla Landsäter, despre care 

aflăm că a renunţat la rându-i la sport, după meciul 

controversat. Interesant este că niciuna nu are o 

viaţă împlinită. Au aceleaşi probleme cu fiii, sunt

https://unlimited.tiff.ro/


ANUL XIII – FEBRUARIE 2021 
 

8 – CRONICĂ 

singure şi depresive, incapabile să se adapteze unei 

vieţi normale. Aşadar, Gunilla este oglinda lui 

Ann-Britt. Cele două adversare se pregătesc intens 

pentru a reveni la condiţia fizică necesară, însă 

pentru Ann-Britt situaţia se înrăutăţeşte pentru că 

rămâne fără casă. Este foarte intensă scena în care 

sportiva, rămasă fără adăpost, doarme o noapte în 

magazia cu amintiri, având ca aşternuturi lucruri 

vechi, cu trofeele atârnându-i deasupra capului. 

Acest moment critic o împinge spre sinucidere, 

însă necesitatea de a fi mamă pentru fiul îndurerat, 

o forţează să renunţe. (O altă scenă tulburătoare 

este cea în care fiul bătut, aflat la terapie intensivă 

este fericit că în sfârşit poate dormi într-un pat.) Cu 

toate că are degetele rupte (observabilă aici 

atitudinea oamenilor care judecă după aparenţe), 

Ann-Britt joacă meciul atât de dorit, nereuşind să o 

învingă pe Gunilla, dar învingându-se pe sine. 

Eşecul ei ar fi aruncat-o din nou în hăul disperării. 

Însă, Gunilla, deşi la început îşi pune masca 

aroganţei, îi simte durerea, anxietatea, depresia 

(pentru că îi erau familiare) şi face un gest 

neaşteptat: îi îndeamnă pe spectatori să o aplaude 

pe Ann-Britt şi apoi o îmbrăţişează. Dacă nu ar fi 

fost aceste gesturi, aici ar fi fost finalul pentru Ann-

Britt. Or, filmul dovedeşte că, în ciuda disperării, a 

rivalităţii, umanul din noi învinge. Altfel, filmul ar 

fi fost doar despre efectele devastatoare pe care le 

are incapacitatea fiinţei umane de a ierta şi de a 

trece peste eşecuri, idee subliniată foarte bine şi de 

spaţiile anoste, lipsite de orice urmă de veselie sau 

culoare care alcătuiesc decorul.  

Pe de altă parte, Eklund realizează şi o critică fină 

la adresa societăţii: lumea sportului (cariera unui 

tânăr sportiv depinde de interpretarea subiectivă a 

unui arbitru), recalificarea (fără finalitate), relaţia 

medic-pacient (de ex., medicul de familie o 

dispreţuieşte pe Ann-Britt pentru că nu este 

capabilă să vadă care sunt cauzele ce dezvoltă 

comportamentul femeii – medicul o vede doar ca 

pe o ratată social; sau psihologul- narcisist.) 

  

Tabita FĂRCAŞ 

 

 

 

Fetița căreia nu-i plăcea numele său 

  

Elif Shafak, autoarea cărții Fetița căreia nu-i 

plăcea numele său, este scriitoare, publicistă și 

oratoare de origine turcă, numărându-se printre 

cele mai prestigioase și bine cotate reprezentante 

ale literaturii turce contemporane. A publicat 15 

cărți, opera sa fiind tradusă în 48 de limbi. Cărțile 

sale sunt scrise atât în limba turcă, cât și în limba 

engleză. În anul 2006 primește Premiul 

Internațional pentru Jurnalism Maria Grazia 

Cutuli, iar în 2010 guvernul francez îi oferă 

distincția onorifică Ordinul Artelor și Literelor.

carte 
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Nu o cheamă nici Violeta, nici Petunia, nici 

Camelia. Fetița despre care am să vorbesc, 

personajul principal al romanului Fetița căreia nu 

îi plăcea numele său,  nu are frați sau surori, iar 

prietenii ei cei mai buni sunt cărțile. Pe cât este ea 

de curajoasă, de inteligentă și plină de imaginație, 

se împiedică și se întristează de un singur lucru: 

numele său care nu îi place nici în ruptul capului. 

Părinții ei i-au dat un nume tare ciudat: Sakiz 

Sardunya, adică Mușcată Curgătoare, o floare care 

n-are altă treabă decât să atragă păsările colibri. 

După o zi grea de școală, ea vine acasă și observă 

că părinții ei îi ascund ceva. Sakiz este trimisă la 

bunici deoarece tatăl ei, domnul Hayal, trebuia să 

plece în străinătate să-și facă o operație. Fetița 

găsește un glob fermecat pe care există un al 

optulea continent, acest fapt punând-o pe gânduri, 

deoarece ea era foarte bună la geografie și nu știa 

de ce nu învățase la școală despre el. Se plimba pe 

afară când observă că doi copii o urmăresc 

deoarece doreau înapoi globul găsit de ea. Zeliș și 

Asutay erau numele lor, iar ei erau copii de pe al 

optulea continent. Sakiz află că ținutul copiilor, 

numit Alfabestan este în primejdie, deoarece în 

ziua de azi, cu toată tehnologia, copiii nu mai visau, 

nu mai scriau poezii sau povești, iar continentul 

magic încet-încet dispărea. Pentru a salva ținutul, 

copiii trebuiau să ducă o plasă cu idei pentru 

povești din alte țări, în Alfabestan. Fetița dorește să 

ajute la salvarea acestuia, dar este speriată. Cei trei 

călătoresc pe cai înaripați până în Pădurea 

Alternativelor. Ajunși pe al optulea continent, 

copiii sunt puși la încercări date de zâne, dragoni, 

pești vorbitori și vrăjitoare. Dar au o problemă, nu 

știu care drum este cel corect: cel prin tărâmul 

Aerului, al Pământului, al Focului sau al Apei? 

Sakiz, Zeliș și Asutay învață că nu trebuie niciodată 

să renunți, ba din contră să muncești din greu, 

pentru că numai așa vei reuși. 

Probabil,  vă întrebați de ce Fetița căreia nu-i 

plăcea numele său? În primul rând, mi-a plăcut 

personajul principal, Sakiz Sardunya, care era 

batjocorită de colegi doar pentru simplul fapt că 

avea un nume diferit, dar aceasta trata situația 

foarte matur, deoarece se prefăcea că nu-i aude și 

nu răspundea înapoi cu răutate. În al doilea rând, 

cartea este povestită ca și cum ai vorbi cu un 

prieten de vârsta ta, iar acesta îți povestește 

întâmplările lui, pe care nu le-ai prea crede, dar 

nu se știe niciodată ce minunății se află departe de 

aici. 

Pentru mine, această carte este un manifest pentru 

citit, pentru creație, imaginație și dezvoltare, iar 

din ea am învățat că nu toți oamenii te vor aprecia 

așa cum ești, însă asta nu înseamnă că tu trebuie 

să te schimbi. 

        

                                                    Cristina FOTA



ANUL XIII – FEBRUARIE 2021 
 

10 – CRONICĂ 

Mica librărie de pe Sena 

  

Mica librărie de pe Sena este un roman scris de 

Nina George, o autoare germană. Renumele  pe 

care îl are în întreaga Europă (a fost bestseller 

internațional, tradus în peste 28 de limbi și vândut 

în peste 500.000 de exemplare) m-a convins să îl 

cumpăr. Când mă gândeam despre ce carte să 

vorbesc, aceasta mi-a venit prima dată în minte. Ea 

se numără printre cele pe care nu le poți lăsa din 

mână până la final. Mai mult decât atât, nu este o 

simplă carte de dragoste. La prima deschidere așa 

pare, dar cu cât pătrunzi mai adânc în ea, deprinzi 

din acele rânduri, așternute pe hârtie, o adevărată 

filosofie de viață. Această carte înseamnă, în 

primul rând, vindecare. Dacă ai suferit o despărțire, 

dacă părinții nu îți susțin alegerile, dacă o persoană 

dragă a ajuns la cer, pentru orice motiv care îți 

provoacă durere, poți găsi un început de vindecare 

în această carte.  

Parcursul personajelor este relativ simplu, dar 

rezultatele sunt cu adevărat deosebite. Acțiunea 

transportă cititorul în frumoasa Franță. Mai întâi în 

Paris, apoi în regiunea Provence, alături de 

minunatele personaje: Jean Perdu (farmacist 

literar), Max Jordan (tânăr scriitor a cărui carte a 

ajuns bestseller) și Salvatore Cuneo (un bucătar 

italian). Jean Perdu este un librar de cincizeci de 

ani, unic atât pentru că librăria lui se află pe un vas, 

pe Sena, cât și pentru faptul că el vindecă oamenii 

prin cărți. Doar văzând omul, știe exact ce carte i 

se potrivește, ce carte l-ar vindeca. La rândul său, 

încă nu a găsit cartea care să-l facă să treacă peste 

dezamăgirea suferită în iubire, în urmă cu  douăzeci 

și unu de ani. Perdu a iubit-o mult pe Manon, la fel 

și ea. Până când, într-o noapte, Manon nu a mai fost 

lângă el. L-a părăsit și a fugit, lăsându-i în urmă o 

scrisoare, pe care Jean nu a citit-o. Scrisoarea a fost 

găsită de Catherine, o prietenă de-a lui Perdu, 

divorțată de curând. Deși Catherine și Jean au 

încercat să-și vindece rănile, monsieur Perdu a 

plecat spre Provence, imediat ce a aflat că Manon 

era pe moarte, în 1992, anul în care l-a părăsit.  A 

pornit în călătorie pentru a reuși să rupă legăturile 

cu trecutul.  

Lui Perdu i se alătură tânărul scriitor Max Jordan, 

care sare pe vas, pentru a scăpa de jurnaliști. Acesta 

se află într-un blocaj literar. De la ultimul său 

roman, care a avut un mare succes, nu mai poate 

așterne niciun cuvânt pe hârtie. Astfel, cei doi 

pleacă într-o călătorie de-a lungul Senei. Aici 

începe și călătoria mea și a tuturor celor care citesc 

această carte. Cei doi trăiesc doar din vânzarea 

cărților, în timpul zilei, iar noaptea respiră în ritm 

cu stelele, privesc adâncul nesfârșit al cerului. 

Când citesc aceste rânduri, îmi imaginez că sunt și 

eu pe vas cu ei, admirând stelele pe lângă care noi, 

oamenii, părem niște simpli trecători pe acest 

pământ. Te simți atât de mic, admirând o asemenea
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minunăție infinită. Pe parcursul călătoriei lor, ne 

întâlnim cu o mică parte, ca o revelație, a Franței 

vechi, luxuriante. Pescari, rândunele de apă, 

castori, pescăruși, o zonă de o splendoare rar 

întâlnită, un spațiu verde și izolat, potrivit pentru a 

evada din agitația în care ne aflăm acum cu toții.  

Perdu s-a gândit să afle cine e autorul cărții care l-

a ținut în viață atât de mult timp Luminile sudului. 

Această carte a citit-o după despărțirea de Manon. 

După un popas, încercând să găsească scriitorul, 

celor doi li se alătură un bucătar italian, Cuneo, care 

își caută iubirea pierdută de douăzeci de ani. După 

un timp, Perdu a recunoscut că femeia pe care o 

caută, Manon, e moartă de douăzeci și unu de ani. 

Totodată, Cuneo a mărturisit că fata pe care a iubit-

o și a căutat-o timp de douăzeci și unu de ani, este 

măritată și are doi fii. O găsise de fapt, acum 

cincisprezece ani. Dar el nu o caută pe femeia din 

prezent, ci pe aceea pe care a întâlnit-o într-o 

noapte, cu mult timp în urmă. Cei trei, după toate 

încercările prin care au trecut, au devenit adevărați 

camarazi, și-au făcut destăinuiri despre viața lor, 

despre copilărie și mai ales, despre femeile pe care 

le-au întâlnit. Perdu îi scria lui Catherine des.  

 

Dar povestea nu se termină... Acțiunea abia începe. 

Ajunseseră la Saône, un afluent al Ronului, când a 

izbucnit furtuna. Noaptea, au găsit în apă o femeie, 

pe nume Samantha. Au salvat-o și au îngrijit-o. Dar 

dimineața, ea a dispărut. Cei trei și-au continuat 

călătoria, următoarea destinație fiind Cuisery, un 

oraș descris în carte ca fiind Paradisul. „Un oraș în 

care toți sunt înnebuniți după cărți”. Aici este locul 

meu preferat din întreaga carte. Măiestria autoarei 

de a se juca cu cuvintele, m-a trimis într-un oraș 

ideal pentru mine. Acel oraș e „raiul meu pe 

Pământ”. Toți locuitorii citesc și se costumează în 

personajele preferate. Ce poți visa mai mult ca 

cititor? Perdu voia să afle, în acest oraș, cine e 

autorul cărții „Luminile sudului”. A aflat că autorul 

e de fapt o femeie, și anume Samantha, găsită de ei 

în seara anterioară. Ea e totodată și primarul 

orașului. Perdu i-a mulțumit; a simțit că acea carte 

a fost scrisă special pentru el. Samy i-a mulțumit la 

rândul ei, pentru că, datorită obsesiei lui de a găsi 

autorul secret, ea l-a cunoscut pe Cuneo, bărbatul 

perfect pentru ea. A scris acea carte, sperând că își 

va găsi alesul și se va împlini. În dimineața 

următoare, Jean Perdu decide să le lase vaporul lui 

Cuneo și Samanthei, definitiv. Max și Perdu și-au 

continuat drumul. Dar la scurt timp s-au despărțit. 

Max a rămas în Bonnieux (a devenit scriitor de cărți 

pentru copii și a rămas definitiv acolo), iar Perdu s-

a refugiat singur în Sanary sur Mer. În Sanary, 

vedem marea, luminile, bărcile, alături de Jean care 

în acest decor își aduce aminte de Catherine și se 

întreabă ce culoare ar oferi prezența ei peisajului. 

O lună și jumătate rămânem alături de personajul 

central Perdu la malul mării. Marea e singura destul 

de mare să-i cuprindă necazul. Sunetul valurilor, 

albastrul-verzui al apei, cerul plin de mii de stele, 

ce senzații frumoase! Acest oraș, marea, cărțile, l-

au vindecat pe Perdu. Tulburarea lui interioară 

dispăruse. I-a părut în continuare rău că nu a citit 

scrisoarea lui Manon, că nu a fost lângă ea în
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ultimele ei momente. Dar, în același timp, a învățat 

să trăiască și a reușit să iubească din nou.  

A chemat-o pe Catherine în oraș să stea alături de 

el. Și-a dat o nouă șansă. Timpul durerii trecuse: 

„timpul vindecă orice rană”.  

Această carte minunată, mi-a adus mirosul de 

lavandă între cei patru pereți ai camerei, mirosul de 

cărți noi și de mâncăruri apetisante. Dar mai mult 

decât atât, m-a învățat că nici moartea nu ne poate 

despărți de persoanele dragi. Sunt mereu vii, prin 

amintirea noastră: „Moartea celor pe care îi iubim 

este doar un prag între sfârșit și un nou început.” 

Totodată, încep să cred că o carte știe exact să te 

găsească, când ai mai mare nevoie. Exact cum m-a 

găsit această carte pe mine, în cele mai lipsite de 

speranță momente din viața mea. M-a învățat că 

mereu există speranță, că viața merge mai departe.  

Prin această carte te maturizezi, înveți lucruri 

despre viață, descoperi magia ce stă în puterea 

dragostei și în puterea cărților. 

                                                                                                                               

Mihaela CHIȘ 

 

   

                        Haiku  

  

1. 

J’ai compris finalement: 

La béatitude du printemps  

C’est la renaissance 

  

2. 

Jeunesse euphorie 

L’air printanier raconte 

Histoire irisée 

 3. 

L’été sourit 

À travers l’arc-en-ciel 

Joie d’enfant innocent 

  

                                 Loredana VEREȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iarnă 

Cer iernatic și albit, peste case a căzut, 

Gardurile-a văruit, drumurile-a troienit, 

Hăurile le-a umplut, cetină a așternut 

Peste ramuri lungi, tăcută urgie a abătut 

Gonind paseri și lumină, făcând cerul dispărut. 

Albe scoarțe, gros țesute, grăbită a așternut 

Și pe câmpuri, pe odoage, peste creștetul tăcut. 

Apoi, flori de gheață, fluturi albi ea a cusut, 

Pe la geamuri luminate, tiptil s-a abătut, 

Ca să vadă lutul viu de-i străbătut 

De bine și frumos, ori de-i prefăcut. 

Și mulțumită, înfășurată-n alb a dispărut, 

Nu înainte de a pune într-un fulg câte-un sărut. 

 

Cristina BACIU

poezie 
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Intrare în timp 

A dat năvală Timpul peste casa mea,  

dând cu putere ușa, la perete. 

A șifonat ambele ferestre de la intrare 

și a smuls un scrâșnet balamalelor. 

Ușa s-a ales cu mici zgârieturi 

Ce se vor adânci, cu siguranță. 

Firele verzi de iarbă ale grădinii din spate 

S-au făcut gălbui, iar florile, 

Odată multicolore, au devenit palide. 

Palide și subțiri. 

Timpul. 

Același Timp care până acum mi-a fost prieten. 

M-a înălțat. 

M-a întărit. 

Mi-a pus acoperiș rezistent din ani. 

Și de experiență. 

Timpul care mi-a permis să mă ridic. 

Să mă pictez. 

Să mă (des)cânt. 

Acum, acest Timp se poartă ca un inamic, 

Un inamic ce nu respectă niciun armistițiu de 

război.  

Ce nu mai are nicio urmă de tandrețe. 

Un Timp ce se grăbește să-și ia deodată toată 

prada. 

Casa mea. 

Casă ce nu mai poate rezista. 

  

Laura Octavia LUP 

 

O societate 

  

Întunericul își face simțită prezența,      

Lumina începe să se stingă, 

Nimeni nu observă diferența,  

Nimeni nu vrea să distingă 

O față fericită de una tristă. 

Totul e supraevaluat, 

Nimic nu poate să rămână adevărat; 

Ipocrizia este pasiunea preferată, 

Într-o societate aferată, 

Într-o societate scelerată. 

Rănim pe oricine se apropie, 

Nimeni nu vrea responsabilitate; 

Vrem să trăim o utopie, 

Să trăim într-o falsă unitate, 

Într-o falsă puritate. 

Dacă ești diferit, ești exclus, 

Dacă ești la fel, ești monoton, 

Într-un final suntem doar un produs, 

Produs al celor ce stau pe-un tron. 

                                                

  Filip CABA
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Timp 

  

Timp înghițit în eternitate, 

Albastru răsuflat în cer și pe pământ 

Te ascunzi în licăriri și-n  valuri, 

Liniștit și obosit și plăpând. 

Vuiești printre stânci încremenite 

Și urci pe raze dincolo de tot. 

Te răsfrângi apoi printre oameni 

Și curgi vălurit dincolo de noi, 

Până-n marea cea albastră 

Ce a-ngropat în nisipul ei  

Frumuseți și gânduri, istorie și idei. 

Din neant ne crești și ne pui aripi 

Ca să zburăm dincolo de tot  

Ce-i albastru, tăinuit și infinit! 

Ne arunci apoi și ne lași singuri 

Până la acel sfârșit... 

Apoi, te duci să zămislești în alte lumi 

Licăriri  și valuri, 

Și nu te-oprești nici atunci când 

Se-nalță rugi în taină.                                       

                                               Cristina BACIU 

 

Cum să faci să pleci de-acasă 

Dacă vrei să pleci de-acasă, 

Să nu uiți să îți iei mască!  

Să-ți iei și dezinfectant, 

Și să-l folosești constant! 

Vezi unde îți pui mâna, 

Și să nu îți atingi gura. 

 

Dacă cineva strănută, 

Fugi până la prima ușă! 

Stai departe de răceală, 

Căci vine ca o rafală! 

Și să nu te joci cu creta, 

Căci te plimbi cu izoleta. 

  

Când la școală ne întoarcem, 

Multe lecții o să facem, 

Dar când pauza iar vine, 

„Stați departe” nu mai ține. 

Împărțim lecții și teme 

Ca într-o departe vreme, 

Când eram toți împreună  

Și dădeam mână cu mână. 

  

Acum lumea s-a schimbat, 

Ne-apucăm de vaccinat, 

La școală nu prea mai mergem 

Și tabla nu o mai ștergem. 

Stăm acasă mult mai mult, 

Dar nu va mai ține mult, 

Suntem elevi curajoși, 

Și imuni și sănătoși! 

 

Cristalia AVRAM
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Fulgi de timp 

  

Fulgi albi și pufoși dansau în fața ochilor ei 

învăluind-o în magie. Strângea în brațe, cu putere, 

un pachet foșnitor care ascundea de ochii lumii un 

motan. Semăna cu Motanul încălțat, dar varianta 

rurală. Fără cizme roșii. Un motan ca toți motanii 

de duzină înghesuiți pe rafturile magazinelor 

universale. Dar era al ei. O jucărie doar a ei. De 

aceea, trebuia să stea ascuns. Nu cumva ochii 

pofticioși ai altui copil să se îndrepte spre el... 

Trupul ei, destul de îndesat pentru anii pe care îi 

avea, se odihnea pe brațele moi ale femeii care o 

purta. Simțea în nări parfumul inconfundabil al 

părului ei și în ureche suflarea ei caldă. Mâini 

calde, și ocrotitoare, și harnice, mâini care, deși ale 

unei doamne, știu să facă lucrul unei femei simple. 

Fulgi albi și pufoși dansează încontinuu... Privirea 

fetiței este furată de un singur fulg care și-a găsit 

culcuș în sprâncenele stufoase ale bărbatului ce 

însoțea femeia. Ochi mari și negri, privire sigură și 

blândă, buze subțiri, prea delicate pentru gura unui 

bărbat, buze ascunse de o mustață simpatică, semn 

distinctiv al acestui om muncitor și bun, iubitor de 

pace și de înțelegere, de cărți și filme bune. 

 

Fulgi albi și pufoși dansează în fața ochilor fetiței 

devenită acum femeie. Femeie la casa ei, cu familia 

și necazurile ei. Strânge între degete o fotografie 

veche, alb-negru, în care o fetiță bondoacă și 

supărată privește înspre obiectiv din brațele mamei 

ei. Tatăl, privește cu zâmbetul prins între mustăți, 

cu drag și înțelegere ființele dragi din viața lui. 

Fulgi albi și pufoși alunecă din cer ca trecutul în 

prezent... Cu fotografia în mână și cu trecutul în 

suflet, femeia urmărește cu privirea mâna delicată 

și atât de harnică a mamei ei, ondulată de timp, dar 

la fel de fină. Privește mustața tatălui ei, albită de 

timp. Îi urmărește robotind prin curte, dansând 

printre fulgi și cu fulgii. Și cât sunt ei de frumoși – 

ea, cu părul nins, iar el împuținat la trup. La fel de 

bucuroși că sunt ca atunci când fetița își dorea să 

fie atât de mare ca ei doi la un loc. Acum, femeia 

nu își dorește decât să mai fie puțin din fetița de 

atunci. 

  

Fulgi albi și pufoși cad din amintire în prezent. 

Fulgi albi și pufoși vor cădea în viitor și se vor face 

prezent. Și trecut. 

Doar fetița, cu mama ei cea frumoasă și cu tatăl ei 

cel simpatic și bun nu vor mai fi așa. 

Vor deveni amintire ninsă din cer. 

                                                                                            

Laura Octavia LUP 

 

Povestea frunzei arămii 

  

Am tot meditat asupra începutului. M-am tot gândit 

și răsgândit și în final m-am hotărât să încep ca 

orice poveste cu... 

...a fost odată ca niciodată o frunză care ieșea în 

evidență prin tot ceea ce făcea și, mai ales, cum

proză 
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arăta. Mică, verzuie, plină de viață, era cea din 

urmă apărută și era răsfățata întregului copac. 

Toate celelalte frunze aveau grijă să nu-i lipsească 

nimic, să fie vioaie, zâmbitoare, sclipitoare și 

întotdeauna bine îngrijită. 

Foarte atentă la tot ce se întâmpla în jurul său și mai 

ales la ceea ce făceau alții, Frunzimica, așa cum mi-

a plăcut să o numesc datorită dimensiunii sale, a 

devenit după ceva timp foarte liniștită și 

gânditoare. Agitate de această situație, 

Frunzimama și Frunzitata nu știau ce să mai facă 

pentru a afla ce este cu ea. Bolnavă, nu putea fi 

pentru că avuseseră grijă să nu îi lipsească nimic, 

supărată, nici nu se punea problema, pentru că toate 

frunzele bătrânului arțar avuseseră grijă să se joace 

cu ea, să-i povestească toată istoria copacului și a 

vecinilor lor de pe deal într-un fel hazliu și plin de 

gingășie. A fost permanent înconjurată de dragoste, 

mângâiată și apărată în fața vânturilor și a ploilor 

care păreau, adesea, că nu se mai termină. Această 

atitudine a dat de gândit părinților care își puneau 

tot felul de întrebări. 

– Oare ce este cu ea, întreabă Frunzimama? 

– Cred că a pus ochii pe cineva, este la vârsta la 

care se poate și ea îndrăgosti, răspunde Frunzitata. 

– Of, de-aș ști ce este cu ea, aș ajuta-o. Mi se rup 

toți nervurii când o văd așa. Simt că mă rup în două 

de durere. Dragostea nu este ușoară. Să nu se 

ofilească! 

– Nu mai fi așa, o consolează Frunzitata. O să își 

revină, cu siguranță. 

– Da, da, Frunzitata are dreptate, spun în cor 

celelalte frunze din copac. O să te îngălbenești mai 

repede decât ar trebui. O să încercăm să aflăm noi 

ce este cu ea și atunci problema o să se rezolve. 

După câteva săptămâni, într-o dimineață cu soare, 

cu cer albastru și senin, Frunzimica începe să cânte 

și să-i încânte pe toți cei care o ascultau. 

Frunzimama și Frunzitata auzind-o, nu le venea a 

crede. Oare era adevărat? Era îndrăgostită? Dar de 

cine? Cine era acel CINEVA care îi ondulase 

marginile de atâta suferință și săptămâni de zile o 

transformase într-o vietate greu de recunoscut?  

Pe o creangă, ceva mai sus, o frunză mare, cât o 

palmă, care răsărise în același timp cu Frunzimica, 

o privea cu mare drag. I se adânciseră crestăturile 

de pe margini de atâta atenție și plecăciune pe care 

o făcea către micuța îndrăgostită. 

– Măi să fie! Frunzimica s-a îndrăgostit de 

Frunzimare, care are aceeași vârstă cu frunzulița 

mea, spune senină Frunzimama. Nu m-am gândit 

nicio clipă că între ei ar putea să apară ceva. 

Frunzimare este mult mai liniștit și mai calculat 

decât Frunzimica. Ea este o visătoare, greu de 

mulțumit și de astâmpărat. Am răsfățat-o prea 

mult! De când a răsărit pe această creangă a fost 

altfel decât noi, a fost diferită.  

– Lasă lucrurile să vină de la sine și o să vedem ce 

o să se întâmple mai departe, îi spune Frunzivara, 

auzind-o pe Frunzimama vorbind cu gândurile sale. 

O să fie bine! Acum este matură și vede altfel 

lucrurile. 

– Cred că are dreptate, spune Frunzitata. Este o 

frunză înțeleaptă cu moștenire bună. De sute de ani, 

bătrânul nostru trunchi a fost parte a moștenirii 

noastre. Este unul dintre copacii cei mai frumoși, 

făloși și speciali din zonă. Așadar, noi, frunzele
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sale, suntem speciale și pline de înțelepciune. Nu a 

fost problemă pe care să nu o putem rezolva. 

Au mai trecut câteva săptămâni, chiar luni și 

Frunzimica se făcea tot mai frumoasă și mai 

luminoasă. Verdele ei era unul diferit. Strălucea ca 

safirul, era catifelată și plină de viață. Frunzimare 

nu înceta a-și lua privirea de la ea. O remarcase mai 

demult, dar nu știa cum să o abordeze să nu o 

supere. Știa că este sensibilă, frumoasă, deșteaptă 

și foarte iubită de toate celelalte frunze din copac. 

La un moment dat, o ploaie puternică s-a abătut 

asupra ținutului. Frunzimare a fost în mare pericol. 

Creanga pe care se afla a fost ruptă iar el, abia a 

reușit să se mențină pe restul care se mai ținea de 

trunchi. Speriată, Frunzimica le-a rugat pe vecinele 

sale să îl protejeze ca să nu i se întâmple ceva rău. 

 

– Mulțumesc mult, se vede că ești foarte bună și că 

ai grijă de cei din jur, îi spune într-o zi Frunzimare. 

Nu o să pot să îți mulțumesc niciodată îndeajuns 

pentru grija pe care mi-ai purtat-o. 

– Îmi făceam griji că nu o să reziști. Vremea rea ne 

dă târcoale în ultimul timp și nu știu cât vom mai 

rezista. Este bine să avem grijă unul de altul. 

– Acum că mă uit mai atent, spune Frunzimare, 

realizez că avem culori mai închise, nu mai arătăm 

la fel ca acum ceva timp. Verdele crud a fost 

înlocuit cu arămiul toamnei. Oare ce înseamnă 

acest lucru? În curând, vom părăsi bătrânul arțar ca 

să lăsăm locul altor frunze anul viitor? 

– Da, am observat și eu acest lucru, îi răspunde 

Frunzimica. Toamna ia locul verii iar noi, cele care 

am populat până acuma arțarul, care ne-am spus 

frumoasa poveste de viață, am împărțit și bune și 

rele, o să plecăm într-o lungă călătorie pentru a 

contribui la regenerarea naturii. 

– Simt că am îmbătrânit, spune la un moment dat 

Frunzimama. Simt că nu mai am puterea de acum 

câteva luni, nervurii mi se văd și mai tare iar 

unduirile pe care le făceam de fiecare dată când 

venea furtuna sau ploaia, nu le mai pot face. Ceva 

mă ține, devin rigidă și parcă fără vlagă. 

– Asta este soarta noastră, spune cu glas mai stins 

Frunzivara. Trebuie să ne resemnăm. Nu suntem 

nemuritoare. Însă, trebuie să fim mândre că o dată 

ce cădem pe pământ contribuim ca îngrășământ la 

apariția altor făpturi minunate ale naturii care vor 

trăi și vor avea poveștile lor de viață și datorită 

nouă. 

– Nu vreau să fiți supărate, le spune Frunzitata. 

Anul viitor, din locul în care noi am răsărit, alte 

frunze vor duce mai departe viața bătrânului arțar. 

Chiar dacă nu vom mai fi noi, alte frunze se vor 

bucura de natură, de razele soarelui, de apa ploilor, 

de vântul toamnei și vor scrie o nouă filă de poveste 

arțarului din deal. 

– Numai tu poți să spui asemenea cuvinte 

minunate, spune la rândul său Frunzimama. 

Trebuie să acceptăm viața pe care o avem și să fim 

conștiente de misiunea noastră. Nu trăim mult, dar 

rolul nostru este pe măsura bătrânului trunchi. 

– Da, da, răspund celelalte frunze în cor. 

Ca într-un vis care parcă nu se mai termina, una 

după alta, frunzele bătrânului arțar încep să danseze



ANUL XIII – FEBRUARIE 2021 
 

18 – EXPERIENȚE INEDITE 

în aer. Dansul le legăna ușor. Pluteau în aerul umed 

și ca într-un puzzle formau un covor arămiu pe 

pământul umed și destul de rece. În sfârșit, 

Frunzimica se apropie și mai mult de Frunzimare, 

valsează împreună până când ating pământul și 

rămân acolo nedezlipiți unul de celălalt. Dragostea 

a învins. Cele două frunze care se iubeau erau, în 

sfârșit, împreună și fericite. Își luau rămas-bun de 

la toamna târzie pentru a valsa într-o călătorie 

lungă, în timpul căreia trebuia să-și îndeplinească 

misiunea pentru care au apărut, au crescut, s-au 

maturizat și au plecat de pe bătrânul arțar. 

                                           

Livia GHIURCUȚA 

Scrisori pandemice   

                                                                               

17 martie, 2020 

Dragă M., 

  

Da, e prima dată când îți scriu anul acesta... dar 

chiar simt nevoia să împărtășesc cu tine toate știrile 

de ultimă oră (deși a trecut aproape o săptămână de 

la ultimul verdict cât de cât pozitiv). Pentru 

început, Martie a venit cu lucruri neașteptate. Odată 

cu sosirea primăverii pe meleagurile românești a 

venit și acest virus nou, coronavirus. Câteodată mă 

întreb dacă au apucat să discute despre lucruri 

interesante, posibil de zi cu zi, deși planul lor 

pentru omenire este total opus. Primăvara ne 

deschide ușile și ne lasă să ne eliberăm, iar acest 

virus... ne-a exilat. Nu știu ce planuri are pentru 

viitor, dar sper că nu va petrece mult timp aici. Mă 

rog, închiderea școlilor și prelungirea vacanței de 

primăvară a fost un lucru foarte neașteptat, dar nu 

mă plâng, tuturor ne prinde bine mai mult timp în 

plus. Ieri m-a anunțat mama că am fost puși în Stare 

de urgență. După explicațiile ei multiple, tot nu am 

reușit să prind cu exactitate ce se întâmplă de fapt, 

doar că nu e ceva bun și că situația se agravează. O 

să o rog să îmi spună din nou și voi încerca să îți 

explic și ție, dar nu garantez nimic. Nu știu ce se va 

întâmpla în viitor, însă îți voi scrie. 

                                                                                                                   

Cu drag, prietenul tău                                                         

Dragă prietene, 

Nici nu-ți imaginezi cât de tare mă bucur că mi-ai 

scris. Stăteam pe plajă și admiram cum Elena 

(satelitul natural al planetei mele) strălucea când a 

venit un goblin și mi-a zis că am primit o scrisoare. 

Deși sceptic, fiind de multe ori păcălit de goblini, 

tot am luat-o la sănătoasa spre peștera în care 

trăiesc. Când am ajuns, în fața ușii stătea scrisoarea 

ta, fix lângă ghiveciul meu cu flori turup care în 

perioada asta încep să înflorească. Am deschis iute 

plicul și am citit imediat ce mi-ai trimis. Trebuie să 

recunosc, am fost uimit de evoluția scrisului tău. 

M-ai făcut foarte mândru, prietene. Cât despre 

știrea ta, năzuiesc că veți trece cât mai repede și 

peste asta.Sper să ne revedem cu bine și că vei 

primi scrisoarea. Știu că trebuie cel puțin o 

săptămână bună să ajungă pe Pământ.
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P.S.: Dacă nu îți voi putea răspunde pentru o 

săptămână să nu te panichezi, înseamnă că sunt în 

Grădina Imei. Grădina Imei se găsește în 

apropierea peșterii mele. Este o grădină mare, cu 

ape curgătoare și cu o floră foarte diversă. Printre 

plantele de acolo se numără și kasihul roz, o plantă 

cât tine de mare, prietene, cu tulpini care au spini 

cât pietrele de groase. Tulpinile acestei plante sunt 

foarte valoroase aici, în orașul Mathair și goblinii 

sunt porniți să dea orice sumă de bani pe ei. 

                                                              Cu drag, M. 

                                                                                           

5 aprilie  2020 

 

Dragă M., 

  

Mai este o săptămână până la Paște și nu vin cu 

vești foarte bune. Virusul acesta tot stă și nu pleacă, 

în loc să dispară, parcă ne pândește pe toți. Acum, 

că suntem oficial în vacanța de primăvară, parcă 

toată magia vacanței a dispărut. Nu știu cum să-ți 

explic, M., nici nu cred că aș putea. 

Ți-am trimis câteva desene făcute de mine și chiar 

și origamiuri (care sunt mai dificil de făcut decât 

par). Sper că le-ai primit. 

                                                                                                                       

Cu drag, prietenul tău 

* 

Dragă prietene, 

  

Desenele tale sunt foarte reușite, îți mulțumesc 

foarte mult. Îmi pare foarte rău să aud că situația se 

înrăutățește. Sper din toată inima mea că veți trece 

cât mai repede peste pandemia asta. De data asta, 

în loc de un goblin, scrisoarea ta mi-a fost adusă de 

o plantă pe nume Sahata, o plantă foarte, foarte 

rară. Nu are un loc special în care crește, ci apare 

odată la șase luni în spații ciudate, lângă sau chiar 

în peșteri, sub apă, chiar și pe alte plante. Sahata 

are două tulpini diferite, pe care le folosește drept 

picioare și umblă de ici-colo, dar, neavând ochi, nu 

prea știe încotro o ia. Cum a ajuns să îmi aducă 

scrisoarea ta, nici eu nu știu. Ieri am fost să culeg 

tulpini de kasih roz și, când am ajuns în grădina 

Imei, am împietrit. Toate plantele au fost rupte și 

mâncate de urși. Urșii de aici nu sunt la fel ca urșii 

de pe Pământ, ei sunt cel puțin de două ori mai mari 

în lungime și de trei ori în lățime. Ca să intri în 

grădina Imei trebuie să ghicești două ghicitori, care 

vor fi aproape mereu diferite. Eu, mergând de mai 

multe ori pe lună, am toate răspunsurile la ghicitori 

scrise deja într-o agendă pe care mereu o iau cu 

mine. Chiar nu îmi pot explica cum au intrat, dar 

voi afla și promit că îți voi spune. 

Multă grijă și răbdare prietene, 

                                                              Cu drag, M. 

* 

Dragă prietene,  

Vin cu o nouă scrisoare. Știu că ai rămas foarte 

curios după citirea ultimei mele scrisori, așa că, 

după cum ți-am promis, îți voi povesti cum au intrat 

acești urși în Grădina Imei. Ieri m-am dus din nousă 

culeg tulpini de kasih roz și mi-am dat seama că 

lipsesc unele pagini din agenda cu ghicitori. Patru 

pagini au fost rupte din agenda mea. Urșii, cu
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 siguranță, nu le-ar fi putut rupe cu mâinile lor ca 

de gigant, cu niște degete foarte groase, așa că 

gândul meu s-a dus imediat la goblini. Am mers în 

coliba lor să văd dacă au avut ceva de-a face cu 

intrarea urșilor în grădina paradisului. Când am 

început să vorbesc cu ei, au devenit foarte defensivi 

și m-au izgonit. Când să ies din colibă, pe drum, am 

găsit o părticică dintr-o foaie. După ce m-am uitat 

mai bine la această foaie, am potrivit-o cu o foaie 

din agenda mea pe care am decis să o aduc cu mine 

ca dovadă, și ghici ce, foaia aceea  găsită pe jos, 

călcată în picioare de goblini, era din agenda mea. 

Desigur, le-am spus să îmi zică imediat cine a furat 

de la mine. Era goblinul care mi-a adus scrisoarea 

ta, Eredit. Înainte să îmi aducă scrisoarea, a mers în 

peșteră și a luat cu el paginile cu răspunsurile la 

ghicitori. Motivul goblinului era că avea nevoie de 

miere de albine naitasu, iar urșii i-au promis două 

borcane de miere în schimbul a patru răspunsuri la 

ghicitori. El, neștiind răspunsurile, dar având 

nevoie de recompensă, a spart casa mea. Eredit a 

fost pedepsit, încălcând legea eternă a goblinilor 

„Anaia igeza anaia” adică „Frate ajută pe frate”. 

 Sper că sunteți toți bine. 

 Cu drag, M. 

*                                                                                                                             

22 iunie, 2025 

  

M. a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei pe 

timpul pandemiei din 2020, dar și înainte. Cu 

câteva luni înainte de pandemie, am creat acest 

personaj pe nume M., căruia mereu îi scriam. Am 

fost foarte surprins că M mi-a scris înapoi, dar fiind 

mic, nu mi-am pus foarte multe întrebări. 

Acestea sunt doar câteva din scrisorile noastre, dar 

le-am ales cu grijă pe cele mai frumoase. În sfârșit, 

aveam pe cineva cu care doar eu puteam vorbi și 

mă mândream mult cu asta. Discutam cu el toate 

lucrurile pozitive și negative despre școala online 

și încercam să îl surprind cât mai tare cu fiecare 

scrisoare. Toată această perioadă a devenit mai 

prețioasă cu ajutorul lui, și, deși știam că eram la 

mulți ani lumină distanță unul de celălalt, scrisorile 

lui mă făceau să mă simt mai aproape de el decât 

de orice altă persoană de pe Pământ. După ce am 

mai crescut și a trecut complet pandemia, am mers 

cu toată familia la bunici. Am ajuns să apreciez 

orice excursie, inconștient, fiindu-mi teamă că vor 

fi ultimele. La bunici, am dormit în camera 

bunicului meu. Înainte să pornim spre casă, după 

una dintre cele mai extraordinare excursii pe care 

am avut-o vreodată, mi-am dat seama că mi-am 

uitat căștile în cameră. Le-am căutat, dar zadarnic, 

nu le-am găsit niciunde. Fiind hotărăt să nu plec 

fără căștile mele, am început să caut oriunde se 

putea, în dulapuri, sub pat... în final am ajuns la 

sertare. Într-unul dintre sertarele din camera 

bunicului, am găsit un desen făcut de mine pentru 

M. Mi-am dat seama de asta imediat. Privind toată 

situația cu M. mai sceptic pe măsură ce creșteam, 

am început să o întreb zilnic pe mama unde aascuns 

scrisorile. Ea îmi răspundea că nu știe despre ce 

vorbesc și că M. chiar există. (În mintea mea, M. 

trebuia să fie mama pentru că mama începe cu litera 

M. Am aflat după aceea că, de fapt, mama a fost 

cea care trimitea scrisorile mele către bunu’ prin 

poștă).  

M. m-a învățat că, deși o planetă cu goblini și urși 

gigantici șmecheri nu există, există iubirea și grija 

față de semeni, sentimente magice pe care bunicul 

mi le-a împărtășit pe deplin.                                                                        

Patrik PUSZTAI
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2020 și efectele lui asupra educației 

  

Comparativ cu alți ani, anul 2020 a fost radical 

diferit de anii precedenți, acesta fiind plin de 

suspans – de la posibilitatea începerii unui nou 

război mondial, la pandemia de tuse chinezească 

numită și COVID-19, (care a cauzat impunerea de 

măsuri ce au sabotat major economia și educația), 

la protestele BLM din Occident (dar și cele 

împotriva măsurilor anti-covid-19 din Franța, 

Germania, Spania), până la victoria (care se va 

clarifica pe 6 ianuarie ‘21) frauduloasă a lui Joe 

Biden în alegerile prezidențiale din SUA. Dar 

printre toate aceste evenimente pe care mulți le-ar 

ignora, majoritatea populației este cea care are de 

suferit, iar în acest articol, voi prezenta starea de 

sănătate a educației din România la final de 2020. 

Înainte de a începe discuția despre ceea ce a fost 

bine și ce nu în privința școlilor anul acesta, mai 

întâi trebuie să știm cum s-a desfășurat școala: până 

la declararea pandemiei (pe care OMS a făcut-o în 

martie în loc să o facă mai repede) școala s-a 

desfășurat normal, după care, după declararea 

pandemiei, toate statele lumii au luat ce măsuri 

speciale au considerat necesare pentru binele 

populației (ca să nu spun că aceste măsuri s-au 

impus de la DSP-ul planetar a.k.a. OMS). Măsurile 

au fost diferite de la o țară la alta. Ca ilustrare, voi 

face comparație între două țări, și anume România 

și Suedia, deoarece, în vreme ce România a închis 

cam tot, Suedia a făcut invers și nu a închis mai 

nimic; iar în timp ce măsurile pandemice impuse în 

România au fost de-a dreptul dictatoriale, cele din 

Suedia au fost mai mult recomandări decât reguli. 

Așadar, pe scurt, în mare parte a țărilor școala a 

continuat (deoarece nu se poate spune că s-a făcut 

școală) în online, dar și așa, în țările occidentale s-

a revenit la școală din toamnă într-o formulă 

normală. La noi s-a complicat de-a binelea treaba 

cu un sistem hibrid, care în cam două luni a și eșuat, 

iar ca să pun cireașa pe tort, din punctul de vedere 

al numărului de infectări și de morți / un milion de  

persoane, România este tot pe acolo cu Suedia, 

numai că suedezii au avut libertate totală, iar noi 

am îndurat dictatură medicală. 

Aceasta este partea în care unii ar spune: „Dar sigur 

ceva bun tot poate ieși din această situație nefastă”, 

iar răspunsul meu pentru aceștia este că DA, ceva 

bun POATE ieși și din acest necaz (și nu mă refer 

doar la șpăgile și banii pe care politicienii i-au 

delapidat).  

Precum s-a demonstrat în două dintre 

videoclipurile canalului Youtube Zona IT, școala 

online poate fi eficientizată până foarte aproape de 

nivelul de calitate al școlii tradiționale, doar că 

aparatele au prețuri mari, astfel la o școală publică 

acestea nu sunt accesibile, spre deosebire de 

posibilitățile unei școli private. Dar chiar și în 

aceste condiții, în care nu sunt bani, tot mai este 

speranță. De exemplu, unele cluburile extrașcolare 

încă se mai țin chiar dacă în online. Este necesară 

o întrebare: Ce au în plus activitățile extrașcolare 

față de cele obligatorii? Răspunsul este chiar în 

întrebare. Activitățile obligatorii, prin faptul că 

sunt obligatorii, determină participanții, și anume 

elevii, să le respingă, acest lucru  materializându-se

eseu 
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 prin chiul, lipsă de atenție, prin faptul că (unii) nu 

își fac temele. Activitățile extrașcolare sunt 

voluntare, iar asta creează un filtru care îi separă pe 

cei care vor să participe și vor fi atenți, de cei care 

nu vor, și care, dacă ar fi forțați, nu ar fi atenți și nu 

s-ar implica. Un alt aspect al activităților 

extrașcolare este acela că numărul de participanți 

este mult mai mic decât la orele de curs, astfel un 

profesor poate relaționa mult mai ușor cu toți elevii. 

Se naște din aceste observații întrebarea: ce putem 

face ca școala online să decurgă ceva mai bine? 

Soluția este simplă: clase mai mici și participare 

voluntară (adică fără absențe), teste o dată pe lună 

anunțate din timp din materia parcursă în acea lună, 

astfel creându-se un oarecare echilibru între liberul 

arbitru și obligativitățile școlare. 

Orele online au încă două părți foarte utile: prima 

este că nu se depinde de o clădire fizică cu un orar, 

astfel elevii se pot întâlni cu profesorul la oricare 

oră și de oriunde, așadar, teoretic, o clasă online 

poate fi ținută cu elevi din toate colțurile lumii, iar 

a doua parte este ceea ce se întâmplă pe lângă ore, 

și anume că profesorii pot posta materiale, vizibile 

elevilor, pe care aceștia să le acceseze când vor ei, 

de unde vor ei, ceea ce adaugă un nou nivel de 

flexibilitate în ceea ce privește educația. 

Așadar, în încheiere, vă voi prezenta una dintre 

posibilele soluții care ar eficientiza (din punctul de 

vedere al înțelegerii materiei predate, nu neapărat 

și din punct de vedere organizatoric) educația. 

Astfel, eu propun pregătirea de materiale și lecții 

înregistrate de către profesori (vezi prof. Ioan 

Ursu), gruparea elevilor pe clase de maximum 10 

elevi (poate mai puțin), iar orele live, care vor fi la 

număr mai puține, în durată variabile, după cum se 

necesită,  la care prezența să fie opțională, să fie cu 

rol explicativ referitor la materiale postate, iar o 

dată pe lună, la o dată anunțată cu  două săptămâni 

în avans, de preferat la finalul lunii, să se 

organizeze o lucrare de control, de dificultate 

ușoară sau medie în funcție de nivelul clasei. Este 

posibil ca unora să nu le placă această idee, dar la 

urma urmei este doar o idee, iar o idee în plus nu 

este niciodată o idee în minus. Închei în această 

notă și vă urez un an nou bun. 

                                                                                            

Tudor HUZA 

 

Avantajele școlii online 

  

Anul 2020 va rămâne impregnat în subconștientul 

fiecărui om, deoarece un virus pe care nu-l putem 

vedea sau atinge a schimbat pentru totdeaunacursul 

istoriei cauzând o mulțime de probleme. Cum poate 

ceva așa de mic să cauzeze atât de multe schimbări? 

Deși Covid-19 a dat naștere unor complicații în 

fiecare domeniu de activitate în întreaga lume, 

acesta este și cel care a pus în mișcare creativitatea 

oamenilor în scopul găsirii unor soluții noi. 

2020 este anul în care, pentru prima dată în istoria 

României, și nu numai, școala s-a mutat online. 

Școala care cu metodele ei învechite din secolul 

trecut a trebuit să-și depășească condiția, găsind 

modalități prin care să se adapteze la secolul XXI. 

Peste profesorii care cândva ne trimiteau să ne 

punem telefoanele în cutiuțe pentru ca nu cumva să
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fim distrași de la lecții, a venit Coviduț și i-a forțat 

să se adapteze la era digitală în care noi trăim. 

 

Școala online are plusurile și minusurile ei, însă 

este cert că ne-a scos din zona de confort, atât pe 

profesori, cât și pe elevi, ne-a obligat să folosim 

tehnologia ca pe ceva elementar în educație. Acest 

lucru i-a determinat pe profesori să deprindă noi 

abilități cu care să-i învețe pe elevii lor, nu prin 

metoda clasică în care ne este dictat și noi trebuie 

să scriem, ci prin a realiza lecții interactive, în care 

trebuie să ne exprimăm propriile opinii, să punem 

în practică ceea ce învățăm, să selectăm ceea ce 

citim etc. Acum, profesorii au folosit noile 

aplicații, Microsoft Teams, Google Classroom, 

Skype, Zoom și instrumente digitale, reușind să 

îmbunătățească modul în care își predau orele, prin 

folosirea Meet-ului ne-au predat orele de la distanță 

și prin partajarea ecranului lor au putut să ne arate 

documentare, proiecte care ne-au captat atenția 

mult mai repede decât dacă ne-ar fi spus acele 

noțiuni. Cu ajutorul Jamboard-ului am avut 

posibilitatea să ne scriem ideile și părerile care 

rămâneau pe Classroom, unde mai apoi le puteam 

accesa pentru a le revedea, prin jocul Kahoot am 

reușit să recapitulăm cele învățate. Temele au 

devenit mult mai interesante, deoarece trebuia să 

întocmim proiecte în online, unde avem 

posibilitatea să le facem captivante. Toate 

informațiile pe care le luăm de pe internet trebuiau 

filtrate în așa fel încât să se potrivească pentru 

subiectul dat, astfel că noi am învățat să fim mai 

atenți la ceea ce scriem în proiecte, cum să ne 

formulăm propriile idei, pentru ca acestea să fie cât 

mai ușor de înțeles și ne-am familiarizat cu aceste 

instrumente: Word, PowerPoint, Excel.  

 

Și testele s-au mutat în online, acum profesorii 

având posibilitatea să le creeze în așa fel încât să 

adauge videoclipuri și imagini, iar după trimiterea 

acestora, care se face instantaneu, noi avem 

oportunitatea să vedem și răspunsurile corecte, la 

doar câteva minute după test. Testarea elevilor 

adevenit mai ușoară și mai rapidă. Datorită faptului 

că toate documentele și imaginile rămân în 

continuare pe Classroom, noi avem posibilitatea să 

le vizualizam și să recapitulăm ceea ce s-a făcut și 

pe Meet. Profesorii au fost cei care au încercat din 

răsputeri să se adapteze nevoilor noastre, 

sacrificând atât resurse materiale, cât și timp, 

deoarece au fost nevoiți să stea ore în șir și să se 

documenteze pentru a ști cum să folosească 

aplicațiile și instrumentele necesare, reușind în cele 

din urmă să-și îmbunătățească metodele de 

predare.
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Școala online i-a făcut și pe elevi să se schimbe, să 

fie mai flexibili deoarece și ei au trebuit să se 

adapteze într-o mare de necunoscute. Formatul 

online ne-a ajutat prin faptul că ne-a făcut să fim 

mult mai responsabili față de obligațiile pe  care le 

avem, de a învăța, în a fi prezenți la ore fără a mai 

avea scuze, în a ne pregăti materialele pentru 

fiecare oră, a reușit să ne învețe răbdarea, deoarece 

a trebuit ca și noi să-i învățăm la rândul nostru pe 

profesori despre lumea noastră digitală. Odată cu 

profesorii am învățat și noi cum să folosim 

platforma Google Classroom, cum să realizăm 

proiecte PowerPoint care trebuie să fie cât mai 

atractive și să conțină informații cât mai succinte 

pentru ca restul elevilor să înțeleagă ceea ce vrem 

să transmitem. Discursul ținut în fața a mai multor 

persoane ne-a ajutat să avem mai multă încredere 

în noi, să știm cum să abordăm diferite subiecte și 

cum să le facem ușor de urmărit, la anumite ore am 

fost nevoiți să învățăm cum să scriem o recenzie 

pentru carte, un articol pentru o publicație în Word, 

am realizat histograme în Excel, un chestionar 

online care putea fi trimis oricui prin intermediul 

internetului, pentru a ne întocmi cercetarea pe care 

o aveam la oră etc.  

Această pandemie ne-a ajutat să învățăm lucruri noi 

și să deprindem abilități care ne vor ajuta și după 

școală, toate acestea nu ar fi fost posibile dacă nu 

am fi fost puși în această poziție de a găsi noi 

soluții, devenind astfel mai flexibili și mai orientați 

în a căuta noi metode prin care să ni se predea la 

școală, iar profesorii și elevii au trebuit să se 

adapteze acestei ere.  

În concluzie, această generație care trăiește în era 

digitală a înlocuit vechile tipare ale educației cu noi 

metode care îmbină teoria cu practica, studiul cu 

jocul; dar și implicarea și devotamentul 

profesorilor au făcut posibilă această trecere de la 

metoda clasică la cea modernă. Experiențele 

valoroase acumulate în pandemie ne împing să 

descoperim noi modalități în care orele pot să 

decurgă, iar acestea pot aduce o reformă în educație 

în anii următori. 

                    Sarah Elissa PAZMANY- JIANU 

 

Când Terra devine un ac de gămălie 

  

Mereu m-am întrebat ce se află dincolo de 

întunericul nopții și de sclipirile steluțelor care 

stautăcute și cuminți în acest univers infinit. Oare 

cât a străbătut lumina și de unde a venit ea, până să 

le facă să lumineze pe cerul nopții? De unde se 

ascunde atâta frumusețe și magie în buchetul
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stelar? Cât este știință și cât este mit? Am găsit 

răspunsuri la aceste întrebări și încă la multe altele, 

în cartea lui Cristian Presură, O călătorie prin 

Univers. Astrofizica povestită. 

Cartea a apărut la Editura Humanitas, în anul 2019. 

Conținutul este completat de imagini senzaționale, 

ilustrate de către Ana Alfianu. Autorul cărții, 

Cristian Presură, este un fizician român, care a 

absolvit Facultatea de Fizică a Universității din 

București. În ultimul an de facultate, primeşte o 

bursă, cu care pleacă în Olanda, își obține 

doctoratul, iar acum este cercetător în cadrul 

companiei Philips. Dragostea lui pentru astrofizică 

a trecut dincolo de barierele științei, reușind prin 

cuvinte accesibile să transfere informația de 

specialitate. Astfel, conținuturile științifice au fost 

adaptate nivelului de înțelegere al copiilor, 

respectiv adolescenților. 

În această aventură a mea prin Univers, m-am 

propulsat fără rachetă, însă imaginația mea creativă 

a făcut posibilă această călătorie. La începutul ei, 

totul părea întunecat, urmând ca pe parcurs, capitol 

cu capitol, drumul să mi se lumineze. Am zburat 

departe, la multe sute de ani-lumină, față de 

Pământ, fiind la mare distanţă de căsuța mea. M-

am lăsat purtată de vânturile interstelare, marțiene 

și-am plutit, și-am plutit atât de departe, încât 

giganta Terra, s-a transformat într-un ac de 

gămălie, poate chiar mai mică de atât. Fiindcă eram 

obosită, am făcut un popas pe planeta Jupiter. Norii 

din care curgeau picăturile acide nu m-au oprit să 

pot călca pe meleagul necunoscut. „Gigantica” m-

a primit cu o furtună grozavă de fosfor și sulf, care 

îmi oferea o priveliște nemaipomenită – formarea 

diamantelor. Electronii din magnetosferă produc 

radiații puternice care fac posibilă recepţionarea 

undelor radio atunci când doresc să ascult muzică. 

Apoi, fascinată de toate „minunile” ce aveau loc 

sub privirile mele, mi-am îndreptat atenția către 

planeta „soră”, Saturn. Între cele două, se aflau o 

mulțime de asteroizi. Fiindcă în spațiu totul este 

relativ, am sărit pe acele bucăți străine de rocă, 

până când am ajuns pe Saturn. Această planetă 

gazoasă avea foarte mulți sateliți, 63 la număr. Mi-

au atras atenția niște bucăți de mină de creion, care 

pluteau în jurul planetei. Erau inelele planetei 

Saturn. Când am atins un inel care era de miliarde 

de ori mai lat decât planeta noastră, a lăsat o dâră 

neagră pe pielea mea. Era semn că poate fi un 

instrument bun de scris! 

 

Aventura mea continua și se făcea din ce în ce mai 

rece și mai negru. Gigantul Soare s-a transformat 

într-un punct fix, îndepărtat, care nu mă mai putea 

urmări cu razele sale aurii. Am pus piciorul pe o 

planetă albastră și foarte tăcută – Neptun. Suprafața 

ei era asemenea unei ape, în care călătorii erau 

poftiți să facă o baie bună, departe de razele 

ultraviolete ale Soarelui. Priveliștea cu munții de 

gheață era spulberată de furtunile cele mai rapide 

pe care le văzusem vreodată. Mă cuprindea 

unsentiment de nostalgie, deoarece era singurul 

drum pe care îl mai parcurgeam.
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Ultima destinație era Pluto, singurul obiect spațial 

pe care-l cunoșteam atât de aproape, de locul de 

unde mă aflam acum. Nu cutezam să merg și mai 

departe prin tot acel întuneric străin. Zborul meu 

era unul grațios, printre miliardele de steluțe. 

Cristalele de amoniu se scutură din nori și zboară 

asemenea unor roiuri de fluturi, făcând din planeta 

Pluto ceva senzațional. 

 

Drumul meu a luat sfârșit aici. Casa mea mă 

aștepta. În călătoria mea, mai aveam o singură 

dorință. Să merg pe Lună. Undele ei ultrasonore mă 

pătrundeau până în adâncul sufletului. Era mare, 

albă, grea... Luna mea frumoasă domnea peste tot. 

Grațioasă și puțin timidă, fața sa albă și-o ascundea 

leneșă după umbra Pământului. Praful său sideral 

pătrundea în adâncul meu, făcându-mă una cu ea. 

N-aș fi dorit să plec acum! Mi-aș fi dorit să mai 

stau... Aruncând o ultimă privire, o steluță mare și 

albicioasă se apropia de mine! Am recunoscut-o! 

Era Altair, din constelația Aquila, cea pe care o 

priveam nopțile lungi de vară. Altair era steluța 

mea, cea pe care visam să o strâng în brațe. M-a 

privit cu lumina ei strălucitoare și mi-a spus să nu 

fiu tristă, deoarece îmi va face un cadou special. 

Mi-a spus că, ori de câte ori voi dori să revin în 

Univers, să fac un singur lucru – să ies afară 

noaptea și să o strig, iar ea va veni la mine și mă va 

lua zburând departe. 

Acum, ați aflat secretul meu! Aveți și voi un singur 

lucru de făcut! Luați o carte și citiți. Când veți citi, 

trăiți fiecare cuvânt. Citiți și citiți, pentru că numai 

așa, Altairul vostru va coborî la voi și vă va lua în 

zbor, în Universul la care voi visați. Să nu vă fie 

frică, fiindcă lumina și protecția ei va îndepărta tot 

întunericul din jurul vostru și vă va lăsa să 

străluciți, cel puțin cât Soarele, poate și mai mult... 

Revenind cu „picioarele pe Pământ”, mai pledez 

încă o dată în favoarea scrierilor lui Cristian 

Presură, care așteaptă să fie sorbite de mintea și 

sufletul vostru, care vă vor cufunda în universul 

vostru ideal. 

                                                                                                                

Cristina BACIU 

 

Despre prejudecăți 

  

(...) trebuie să punem semne la fiecare pas,  

să ştii unde să te opreşti, în caz de ceva.  

Să nu tot mergi înainte. Să nu te rătăceşti înainte. 

(Marin Sorescu, Iona) 

  

E mai nociv să avem prejudecăți, decât să spunem 

minciuni. Ce mod abrupt de a începe, nu-i așa?! 

Dar o fi corectă afirmația? Știe toată lumea că a 

minți e greșit, e rău. Dar prejudecăți toți avem sau 

le-am avut la un moment dat. Haideți să începem 

cu definițiile celor două cuvinte.  

Minciună = Afirmație prin care se denaturează în 

mod deliberat adevărul; neadevăr; Prejudecată = 

Părere, idee preconcepută (și adesea eronată) pe 

care și-o face cineva asupra unui lucru, adoptată 

,de obicei, fără cunoașterea directă a faptelor sau 

impusă prin educație, societate. (Cf. Dex Online) 

Dacă analizăm definițiile, se pare, că în cazul 

minciunii cel care o spune/crede are totuși o relație 

(fie și eronată) cu adevărul: îl cunoaște, dar îl 

neagă; știe ce ar trebui să zică, dar nu zice,  sau zice 

contrariul; prin urmare face cu intenție o faptă 

despre care știe sigur că e greșită. În cazul celălalt, 

cel care are/propagă o prejudecată și-a făcut o idee,
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o părere despre un lucru (chiar dacă greșită) fără să 

știe că e la mijloc o eroare, fără să aibă toate datele 

problemei sau capacitatea de a discerne între datele 

corecte și cele incorecte. El nu știe sau nu (mai) 

vrea să știe nimic altceva.  

Prin urmare, ce e mai rău? Și de ce? 

 

Din punct de vedere moral, o fi mai vinovat cel care 

spune minciuni pentru că el cunoaște adevărul și îl 

distorsionează cu bună știință. Dar cel puțin în 

cazul acesta adevărul există, este încă reperul 

absolut cu care măsurăm totul. Balanța cu care 

cântărim lucrurile e cea corectă. Prin urmare, atât 

cel care minte, cât și cel mințit pot fi recuperați, 

aflând adevărul sau fiind puși în fața acestuia, îl 

recunosc și situația se poate repara. Omul se poate 

vindeca, poate fi educat. 

În cazul prejudecății însă, adevărul nu a fost și nu 

devine un reper. Părerea e deja făcută, acceptată 

fără a o supune judecății, revizuirii, realității, iar 

adevărul sau neadevărul ei nu sunt nici măcar puse 

în discuție. Omul cu prejudecăți nu se raportează la 

adevăr deoarece pentru el nu există un adevăr 

absolut ca măsură a lucrurilor, valorilor, omului. 

Pentru el părerea (mai rar ideea) lui despre lucruri 

e singurul adevăr pentru simplul motiv că este a lui. 

Acestuia îi place atât de mult afirmația, axioma, 

opinia (auzită, moștenită și acceptată de-a gata), 

încât se lasă vrăjit, fermecat de ea și nu i se poate 

opune. S-a îndrăgostit. Și ea devine convingere, 

adică și-o însușește.  

Acest om suferă însă de câteva defecte grave care, 

cumulate, îl fac orb și surd la orice influență și, mai 

ales, la educație. Primul defect e lenea. Întâi lenea 

de gândire: e mult mai comod să nu gândești, să 

crezi prima informație care-ți vine înainte sau pe 

cea care se apropie cel mai bine de ceva ce ai fi 

crezut și tu dacă te-ai fi obosit să gândești; apoi 

lenea de acțiune: de ce să-ți pierzi vremea 

verificând afirmații (cel mai des neargumentate) 

când e mult mai simplu să cauți în timpul acesta 

alte afirmații de-a gata în care să-ți investești 

capitalul de credință. Al doilea defect e vanitatea, 

mândria: îmi place atât de mult părerea auzită, o 

simt atât de aproape de sufletul meu, încât mă 

mândresc cu ea, ca și cum mi-ar aparține, căci mi-

am însușit-o și, la o adică, și eu aș fi zis la fel, dacă 

n-ar fi fost spusă deja. Al treilea defect e 

încăpățânarea: chiar dacă mi se aduc argumente 

contra ideii în care deja cred cu tărie, refuz să-mi 

schimb părerea pe motiv că eu am investit în ea, 

mi-am pierdut timpul și energia susținând-o în fața 

altora, m-am bătut pentru ea (uneori chiar fizic), m-

am mândrit cu ea. Cu alte cuvinte, mă încăpățânez 

să cred în ea pentru că îmi aparține și mi-e frică să 

dau înapoi, crezând că ceilalți mă vor crede slab sau 

prost dacă mă îndoiesc sau, Doamne ferește, 

mălepăd de ea. De aici, derivă un al patrulea defect: 

frica. Omul cu prejudecăți moare de frică să nu fie 

deconspirat drept unul care nu gândește, n-are 

păreri (despre orice și oricine). E un fanatic al 

propriei convingeri în care s-a convins singur să 

creadă de frica de a nu avea nicio convingere. 

(Orice fanatism izvorăște din spaima de a nu pierde 

singura stabilitate pe care cineva crede că o are, 

fără s-o aibă sau s-o înțeleagă cu adevărat).
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Dacă omul mincinos poate fi recuperat, înțelegând 

neajunsurile minciunii, consecințele ei, omul cu 

prejudecăți refuză orice metodă de educație, care e 

văzută ca manipulare, ca agresiune. De ce? Întâi, 

din orgoliu: pentru că el știe deja cum stau lucrurile 

și are tăria opiniilor sale. Apoi, pentru că nu vrea să 

devină confuz, să își pună întrebări, să i se crape 

pojghița subțire de încredere pe care o are în 

propria părere. Pentru că nu vrea să vadă: că există 

sau pot exista și alte păreri, că (poate) a ales greșit. 

Că s-a înșelat sau a fost înșelat (iar dacă în cazul 

unei persoane poți s-o acuzi că te-a înșelat când te-

ai lăsat fermecat de ea, în cazul unei păreri, pe cine 

să dai vina?). La limită, pentru că nu vrea să fie 

confruntat cu propriul vid. 

 

 

 El știe că nu poți crede la fel de profund în două 

idei deodată, nu poți învesti la fel de multă energie 

în două adevăruri. Și relativitatea aceasta înseamnă 

neclaritate, îndoială, ezitare. Nu e mai bine să nu ai 

îndoieli, ezitări, să fii tot timpul sigur pe tine și pe 

părerile tale (oricât de părelnice)? Suspicios pe 

orice/oricine poate veni în conflict cu părerile sale, 

acest tip uman se va crede manipulat, persecutat, 

un martir al adevărului pe care alții se 

încăpățânează să nu-l vadă și să nu-l recunoască. Și 

dacă percepi educația ca pe o agresiune, ca pe o 

încercare a altuia – străin și dușman al adevărului 

tău – de a te schimba pe tine și convingerile tale, 

vei lupta din răsputeri cu oricine vrea să te educe, 

adică să-ți schimbe ideile pe motiv că sunt greșite. 

(Desigur, operează aici câteva prejudecăți 

inconștiente, cărora le cădem cu toții pradă uneori, 

datorită cărora oamenii aleg mai degrabă 

prejudecățile decât cunoașterea. Întâi convingerea, 

universal valabilă de la Rousseau încoace, că omul 

e bun de la natură (rezultă, indirect, că doar mediul 

și educația îl strică). Apoi părerea că cei deștepți 

sunt mai puțin fericiți. Sau ideea că cei care te 

iubesc, te acceptă așa cum ești (prin urmare, cei 

care nu te acceptă așa, nu te iubesc). Pe lângă 

prejudecățile acestea, care au totuși un sâmbure de 

adevăr, mai evidente mi se par câteva confuzii sau 

erori de judecată.  

1. Confuzia persoanei cu opiniile sale dacă mă 

identific/sunt identificat cu ceea ce spun, iar eu 

nu spun nimic e ca și cum n-aș exista(?!); dacă 

nu sunt acceptate opiniile mele, eu sunt cel 

respins, cel considerat prost); Complet greșit!. 

Omul nu este și nu va fi niciodată suma 

afirmațiilor sale. Din fericire. El este o ființă în 

devenire, în facere, prin urmare se poate 

schimba, se poate răzgândi, poate accepta de 

bune păreri pe care peste un timp le refuză sau 

le combate. Nu suntem statici. Mai mult, avem 

libertate! 

2.  Confuzia despre ce înseamnă siguranța de 

sine: sunt sigur pe mine, adică puternic, dacă 

nu mă îndoiesc niciodată de mine sau de 

convingerile mele, dacă am tăria propriilor 

păreri și merg până la moarte pentru ele. (E 

adevărat că există oameni care au schimbat 

lumea, crezând cu tărie în ideile lor, dar acelea 

erau bine judecate și bazate pe Adevăr și
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3.  Dreptate.) De frică să nu părem slabi, ne 

încăpățânăm să nu abandonăm o idee sau chiar 

o cale greșită.  

4. Confuzia încredere – credință: de obicei, 

confundăm cei doi termeni și dacă acordăm 

încredere unei păreri sau unei persoane avem 

tendința de a-i jura (inconștient) fidelitate 

veșnică, din frica de a ne răzgândi și de a părea 

neloiali și nestatornici. Adevărul e că 

încrederea se acordă, se testează, dar se poate și 

retrage și pierde. De ce ai acorda încredere 

oarbă cuiva doar pentru că îl cunoști din 

copilărie sau pentru că așa ai crezut 

dintotdeauna. Poate te-ai înșelat și ar trebui să 

fii fericit că cineva/ceva ți-a deschis ochii și 

acum vezi limpede. Uneori, lipsa de încredere 

e un semn de inteligență. Credința însă e 

altceva: este investiția finală: după ce ai trecut 

prin furcile caudine toate concepțiile existente 

(sau la care ai acces la un moment dat), iei o 

decizie (informată) și crezi cu tărie în ceva ce 

te-a convins cu date și dovezi că merită. Iar 

dacă mai târziu te răzgândești, ai tot dreptul. 

Altminteri, e doar naivitate, sau superficialitate, 

sau prostie. 

 

Dintre toate acestea, cred că principala eroare a 

celui cu prejudecăți este că investește credință unde 

ar trebui să investească minte, rațiune. O părere nu 

se crede, se verifică, se compară, se dezvoltă, se 

adeverește sau se neagă, adică, îndeobște se supune 

judecății. Când cred orbește în idei comune mai 

multor persoane sau în generalizări despre om, 

viață, etnii, națiuni le transform în stereotipuri, în 

idei colective învestite cu putere. Putere pe care le-

o dă frica, nu cunoașterea. Odată devenite 

stereotipuri, aceste idei se propagă ca virușii și 

infectează multe alte minți leneșe, fricoase, dornice 

să pară ceea ce nu sunt și apare astfel 

discriminarea. (Fenomen despre care atâta vorbim, 

dar căruia îi ignorăm cauzele!) Căci frica de om, de 

altul, de cel diferit alimentată de comoditate, 

orgoliu, încăpățânare e foarte contagioasă.  

În definitiv, minciuna e semn de oportunism, de 

interes, de ipocrizie, dacă vreți, dar prejudecata e o 

formă a prostiei, a lipsei de judecată. Deci, care e 

mai rea? Vă las pe voi să judecați! 

  

Elena LUCA 

 

 

Cum să ne păstrăm sănătoși? 

  

După cum știm, pentru a funcționa în parametri 

normali, organismul nostru are nevoie de: 

▪ aproximativ 7-8 ore de somn;exercițiu 

fizic; 

▪ alimentație diversă și alcătuită din produse 

cât mai naturale. 

Însă pentru o și mai eficientă  dezvoltare și 

funcționare armonioasă și puternică a organismului 

și a sistemului imunitar, putem să acordăm mai 

multă atenție vitaminelor: 

▪ Vitamina A are un rol important în creștere 

și vedere, dar este responsabilă și de 

sănătatea unghiilor și a pielii

lecția despre 
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 Se găsește în urzici, ardei, morcovi, pește, 

lapte, unt, ouă. 

▪ Vitamina D reglează ritmul cardiac și 

contribuie la buna funcționare a tiroidei; de 

asemenea, previne fracturile; 

Este prezentă în untură de pește, ouă, ficat, 

ciuperci, razele UV. 

▪ Vitamina E contribuie la imunitatea 

organismului și ajută la cicatrizarea rănilor 

și vindecarea arsurilor; 

Se găsește în: măceșe, țelină, mere, germeni 

de cereale, ouă, ficat. 

▪ Vitamina K este foarte importantă în 

oprirea hemoragiilor, reduce riscul de 

cancer, de asemenea poate preveni 

îmbătrânirea prematură; 

Este prezentă în varză, spanac, uleiuri 

vegetale. 

▪ Vitamina C are un rol foarte important în 

funcționarea optimă a sistemului nervos, 

favorizează scăderea în greutate, reduce 

nivelul de stres, crește imunitatea, menține 

nivelul de energie și asigură sănătatea 

părului; 

Alimentele care o conțin sunt: citrice, kiwi, 

salată, ardei, ficat.         

▪ Vitamina PP/ B3 ajută la buna funcționare 

a circulației periferice, reduce nivelul de 

colesterol, previne și tratează: diareea, 

indigestia, anxietatea, depresia, tulburările 

mirosului și gustului, degerăturile și 

acneea.        

Este întâlnită în carne, cereale, lactate și 

nuci. 

▪ Complexul de vitamine B – reduce riscul de 

cataractă (B1), reduce simptomele 

diabetului (B1), încetinește ritmul 

îmbătrânirii (B2), se folosește la prevenirea 

sau tratarea anemiei (B2); de asemenea, 

este o metodă de tratament împotriva 

alergiilor, a artritelor și a astmului (B6); 

ameliorează simptomele premenstruale 

(B6); asigură funcționarea optimă a 

sistemului nervos (B12);  favorizează 

concentrarea și memorarea (B12); poate fi 

folosită în încetinirea apariției demenței și a 

pierderii memoriei (B12). 

Se găsește în linte, mazăre, fasole neagră, 

orez brun, pâine integrală, semințe de 

floarea-soarelui, conopidă, spanac, 

pepenegalben (B1), ciuperci, soia, drojdie 

de bere (din pâine), fasole, mazăre (B2), 

banane, pepene verde, piept de pui, praz, 

morcovi cruzi, cartofi, rădăcină de ghimbir 

(B6), scoici, sardine, merișoare, afine, 

carne de curcan, cașcaval, brânză (B12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informații selectate de  

Larisa Alexandra CICORT 
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Cum se manifestă machiavelismul în era 

noastră? 

În anul 2020, an greu pentru umanitate, marile 

probleme ale erei tehnologice au fost descoperite 

când toată lumea a recurs la dispozitive electronice 

pentru a-și alina frica de exterior. A apărut, deci, 

cea mai mare slăbiciune a libertății de exprimare: 

dezinformarea.  Unde s-a văzut cel mai bine 

această dezinformare? În politică, unde majoritatea 

oamenilor sunt convinși că politicienii au luat-o cu 

totul razna și unde au apărut sute de speculații și 

teorii despre planurile partidelor și guvernelor.  

În mijlocul acestor vârtejuri ideologice, votantul de 

rând rămâne dezorientat în privința eternei 

nedumeriri caragialiene: „Eu pentru cine 

votez???”. Unul dintre motivele pentru care omul 

de rând rămâne încâlcit în chestiunile politice este 

lipsa de cultură politică. Ce este politica? De ce 

există politică? De ce se întâmplă asta? Un lucru 

bun pentru ca un individ să înțeleagă problemele 

clasei conducătoare este să citească cartea unui om 

care s-a aflat toată viața lui în mijlocul ei, un om 

care a trăit cu 500 de ani înaintea noastră într-un 

context diferit, dar care extrage miezul concret al 

politicii și educă generațiile de politiceni până-n 

zilele noastre.  

Niccolo Machiavelli (1469-1527) a fost un 

diplomat și filosof politic din Italia renascentistă, 

martor al dezbinării popoarelor italiene de către 

marile puteri europene și patriot înflăcărat,  care și-

a transpus cunoștințele pe foaie pentru a da naștere 

politicii moderne. Cea mai importantă carte a lui, 

Principele, servește drept ghid pentru tinerii care 

se inițiază în arta conducerii statului. El anunță 

cititorul de la început că nu vrea să se amestece în 

formalități și nu dorește să-și înzestreze cartea cu 

cuvinte frumoase, ci doar să transmită cunoștințe 

pure.  

Scrierile acestuia au dat naștere unei teorii politice 

controversate numită machiavelism, cuvânt 

sinonim în zilele noastre cu perfidie și răutate, 

însă, analizând lucrurile, nu se găsește doar răutate 

în scrierile acestuia. Machiavelismul susține că, 

orice mijloc, oricât de rău ar fi, care contribuie la 

rămânerea în putere a principelui (în cazul nostru 

președintele, politicianul etc.) este în final un lucru 

necesar. Dacă un individ s-ar ghida dupa „coperta” 

acestei teorii ar spune din start că toată clasa 

conducătoare este plină de răufăcători, dar, în 

realitate, nu este chiar așa.Să ne imaginăm un 

scenariu: Guvernul este în incapacitate să 

promulge o lege controversată prin parlament care 

în final ar ajuta cetățenii și ar întări statul, deoarece 

opoziția menține o majoritate. Deoarece legea 

respectivă nu a fost promulgată, cetățenii observă 

slăbiciunile guvernului și ies în stradă să 

protesteze. Protestele continuă și răsculații creează 

anarhie în stat, culminând cu demisia guvernului. 

Un stat vecin observă protestele și profită de acest 

moment să invadeze țara cu pricina. Totul se 

termină prin capitularea primului stat,
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conducătorul este înlăturat de la putere și populația 

este forțată să sufere vremuri grele sub conducerea 

statului victorios. 

Machiavelli spune că orice criză este ca o boală: 

este greu de detectat la început, dar dacă o găsești, 

atunci e ușor de tratat. Când boala se manifestă, ea 

este evidentă cu ochiul liber, dar greu de tratat. 

Atunci, cum se putea rezolva scenariul anterior? 

Simplu: Guvernul mituiește numărul necesar de 

parlamentari pentru a trece legea controversată și 

totul se termină frumos. Idealist vorbind, este 

corupție și este rea, dar, de fapt, a rezolvat 

problema.  

Un conducător trebuie să fie un om și un animal, 

pentru a conduce cu eficiență statul, spune 

Machiavelli, trebuie să recurgă la orice măsuri ca 

în final statul să fie prosper și populația să o ducă 

bine, lucru care în final va fi răsplătit de populație 

cu loialitate. În realitate, orice bine a fost clădit pe 

o fundație de sacrificii. Oricât ne place să credem 

în scenariile utopice, în care totul se realizează fără 

sacrificii și nimeni nu suferă, realitatea este alta. 

Nu trebuie să mulțumești pe toată lumea pentru a 

fi un lider bun. În final, scopul scuză mijloacele.  

Desigur, nu doresc să spun că susțin corupția și 

fărădelegile în conducerea unui stat care în final nu 

dă niciun rezultat, dar cred că cetățeanul de rând, 

trebuie să își cunoască conducătorii indiferent de 

realitate și să analizeze situația din ambele 

perspective. 

                                                                                                      

Alexandru Ioan LAZĂR 

* 

Pilule pentru sănătatea sufletului 

 

Într-o zi, au venit la un părinte câțiva pelerini, 

auzind că Dumnezeu săvârşeşte minuni prin 

rugăciunile sale, și l-au întrebat: 

      – Părinte, cum putem și noi face asemeni 

sfinției tale?  

      – Rugându-vă și făcând acestea: 

▪ Învățând un om să citească Evanghelia lui 

Dumnezeu, ați vindecat un orb. 

▪ Învățând un om să meargă la Biserică, ați 

vindecat un șchiop.  

▪ Învățând un om să facă milostenie, ați 

vindecat un ciung.  

▪ Învățând un om să se roage, ați vindecat un 

mut.Învățând un om să postească, ați 

vindecat un slăbănog.  

▪ Învățând un om să se spovedească, ați înviat 

un mort. 

Așadar, suntem invitați să facem minuni, în fiecare 

zi! 

  

Dacă într-o cutie pui gunoi, ea devine coş de gunoi. 

Dacă pui un diamant, ea devine cutie de valori. Aşa 

e şi cu capul... 
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Deosebire 

Un muncitor necredincios întrebă pe un coleg de 

serviciu credincios: 

    – Am auzit bine că te-ai întors la credinţă? 

    – Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns să-L 

cunosc. 

    – Ei, şi ce deosebire este între cel care erai şi cel 

care eşti acum? 

    – Este o deosebire foarte mare. Mai înainte 

vreme îmi făceam slujba superficial, de ochii lumii. 

Acum o fac pentru Dumnezeu... 

    – Cum adică ? întrebă necredinciosul. 

    – Iată, mai înainte piesele lucrate de mine nu 

erau rezistente, ci doar bine vopsite. Acum le fac 

de calitate şi sunt apreciate; că dacă nu mă vede 

şeful, mă vede Dumnezeu. 

O maşinărie minunată 

Odată, doi săteni vorbeau despre Dumnezeu. Unul 

dintre ei, care se arăta necredincios, îi zise celuilalt, 

care era credincios: 

– Aş crede şi eu în Dumnezeu, dacă aş vedea o 

minune... 

Credinciosul îi răspunse: 

      – Iată, prietene, eu am să-ţi arăt o mare minune, 

dar să-mi promiţi că te vei ţine de cuvânt. 

Acela făgădui. Atunci credinciosul îi zise:  

       – Am văzut ieri o maşină minunată. Atât de 

bine era asamblată, încât puneau în ea apă şi iarbă, 

iar pe altă parte ieşea lapte... 

       – Cum se poate? întrebă mirat necredinciosul. 

       – Foarte bine! 

       – Dacă aş vedea aşa ceva, gata aş fi să cred... 

La aceste vorbe, credinciosul îl luă de mână şi-

l duse la grajd, unde se afla o vacă. 

      – Iată, prietene, aceasta este maşina minunată, 

pe care a făcut-o Dumnezeu... 

     Necredinciosul, ruşinat, nu a mai răspuns nimic. 

Simplitate 

La duhovnic a venit o femeie simplă, de la ţară, să 

se spovedească. Ea l-a întrebat: 

       – Părinte, cum o fi cu mântuirea mea? Eu nu 

ştiu multe rugăciuni, pentru că nu am fost la şcoală 

şi nu ştiu să citesc.  

Părintele a întrebat-o: 

       – Şi cum te rogi? 

       – Uite cum mă rog. Atunci când mătur prin 

casă, zic în gândul meu: „Doamne, curăţeşte 

sufletul meu, cum curăţ eu gunoiul din casă”. 

Atunci când spăl rufe spun în mintea mea: „Spală, 

Doamne, negreala păcatelor din inima mea, ca să 

fie frumoasă, aşa cum este o rufă curată şi spălată”. 

Când fac orice alt lucru spun aceleaşi cuvinte. 

Părinte, o fi bună rugăciunea aceasta ? 

        – Numai aşa să te rogi toată viaţa ta de acum 

înainte! i-a răspuns părintele. 

 

Culese de Vasile JUNCU 

 

Vaccinul împotriva Coronavirusului 

Vaccinurile împotriva virusurilor de tip 

CORONAVIRUSURI au la bază un alt virus care 

are genomul viral format dintr-o moleculă de AND 

(adenovirus), care a fost modificat genetic în sensul 

că acesta conține o genă care codifică sinteza 

proteinei S, proprie virusului SARS-CoV-2. Acest 

adenovirus nu se poate reproduce, deci nu este
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patogen, dar furnizează informații pentru sinteza 

proteinei S (SPIKE). 

Limfocitele de tip T identifică această proteină S 

care îi este străină organismului și astfel, 

limfocitele încep să sintetizeze anticorpi și, mai 

mult, sunt o categorie de limfocite care produc o 

substanță numită interleukina care stimulează altă 

categorie de limfocite – limfocite B, care vor 

începe să sintetizeze anticorpi în cantitate mare.  

Limfocitele T, în urma producerii de interleukină, 

încep să se dividă, se înmulțesc, se formează 

limfocite cu memorie care intră într-o stare de 

inactivitate până la reîntâlnirea cu același antigen 

(corp străin) când vor începe să sintetizeze rapid 

anticorpi. 

 

Tehnica ARN-ului mesager folosită pentru 

vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 constă 

în izolarea proteinei S din acest virus. Cum s-a 

realizat? 

● S-a izolat gena din structura ARN-ului 

mesager care codifică sinteza acestei 

proteine (ARN-ul izolat este genomul 

virusului). 

● S-a introdus mesajul (gena purtătoare de 

mesaj) într-o capsulă de grăsime și această 

combinație se introduce intramuscular. 

● Capsula de grăsime cu gena purtătoare a 

mesajului se contopește cu membranele  

celulei musculare și astfel gena pătrunde în 

interiorul celulei musculare. 

Aceasta genă care este o parte din ARN-ul mesager 

al virusului nu pătrunde în nucleul celulei 

musculare, ci se atașază de RIBOZOMII din 

citoplasma celulei unde începe decodificarea 

informației, respectiv sinteza proteinei specifice 

virusului și străină organismului.  

Moleculele proteice sintetizate părăsesc celula și se 

lipesc pe fața externă a membranei celulei 

musculare. Aceste proteine, fiind străine 

organismului, sunt rapid identificate de limfocitele 

de tip T care transmit mesajul către limfocitele de 

tip B, activându-le și, astfel, începe sinteza de 

anticorpi. 

 

Anticorpii intră în reacție cu proteinele de pe 

suprafața membranei celulei musculare producând 

distrugerea acestora. 

În materialul genetic al limfocitelor B rămâne 

informația pentru sinteza acestor proteine – 

anticorpi, deci limfocitele B sunt limfocite cu 

memorie și la o eventuală întâlnire cu proteina S 

specifică virusului vor sintetiza din nou anticorpi. 

În loc de final 

În anul 2006, un grup de cercetători a primit 

premiul Nobel pentru medicină și fiziologie. 

Aceștia au evidențiat rolul unui nou tip de ARN 

numit ARN interferent care are o secvență 

denucleotide complementară cu ARN-ul mesager 

nociv. Pe baza experimentelor efectuate de ei și a 

rezultatelor obținute s-au pus bazele unor noi 

tehnici de obținere a vaccinurilor. Tehnica ARN-

ului mesager pentru obținerea vaccinului împotriva 

Coronavirusurilor se studiază din 2006. 

Victoria POP
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Covidel  

Este, pentru mine, desigur, cel mai simpatic tăuraș. 

Am fost moașa lui. Nu s-a născut până ce, chemată 

de urgență de medicul de gardă – tatăl meu – nu am 

ajutat la expulzare. Știa mititelul că, în urmă cu 

vreo 30 de ani mai moșisem patrupede. Paisprezece 

purceluși, pe care, de îndată ce veneau pe lume, îi 

și spălam și îi înveleam în zdrențe. (Așa văzusem 

la televizor că se procedează cu nou-născuții). 

Voiam să le și stimulez plămânii lovindu-i peste 

spate, dar grohăiturile amenințătoare ale mamei 

mi-au tăiat avântul.  

A venit pe lume acum o lună, când numărul 

infectărilor cu Covid, în România, era de 4000/zi. 

Deci, Covidel s-a născut în siguranță. Doar a fost 

ajutat de mâini cu experiență. Mă privește acum cu 

recunoștință când merg să îl vizitez, deși, sunt 

sigură, el nu vede decât o arătare pe două picioare 

care se zgâiește la el. Covidel, pentru mine, este 

miracolul din ograda bunicilor, o dovadă clară că 

viața, cu tot cu miraculosul din ea, va învinge acest 

virus ingrat. 

                                                 

Laura Octavia LUP 

 

Cum am fugit de poliție 

  

Cu toții ne aducem aminte de vara anului 2020, un 

an plin de surprize, și de perioada declarațiilor 

pentru ieșirea din casă. Într-o zi superbă de vară, 

din păcate o zi din prima și sper că și ultima 

carantină din viața mea, am rămas fără bureți de 

vase. Normal că eu trebuia să mă duc la magazin! 

Din cauza grabei inutile, am uitat să îmi scriu 

declarație. Atunci când am realizat, eram deja la 

magazin, așa că am luat bureți de vase și am plecat 

spre casă. La întoarcere, pedalam liniștită, când am 

observat că o mașină de poliție virează pe strada pe 

care eram eu și am realizat că nu aveam declarație 

pentru ieșirea din casă. Norocul meu a făcut ca în 

acel moment, să mă aflu lângă o străduță care ducea 

departe de drumul principal. Cum am văzut că 

mașina de poliție se apropie, am virat cu viteză pe 

străduța mea salvatoare. Am pedalat cât de tare am 

putut, fără să întorc privirea. Pedalam și mă 

îndepărtam de drum. În goana mare, am crezut că 

polițiștii au luat-o pe urmele mele – marea 

infractoare fără declarație.  

Am ocolit toate drumurile principale până acasă și 

aproape că m-am rătăcit până să îmi dau seama că 

nimeni nu era pe urmele mele. A fost cea mai 

interesantă zi din carantină și o voi ține minte 

mereu! 

                                                                                                        

Cristalia AVRAM

experiențe inedite 
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Pisicile... aristocrate 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-am avut niciodată animale de companie. De fapt, 

niciun fel de animal. Adică niciodată până anul 

trecut. În iulie, am adoptat primele pisici din viața 

mea. Două ghemotoace gemene care se uitau cu 

spaimă la noi, neștiind cine sunt oamenii ăștia mari 

care le-au despărțit de mămica lor. Până acasă n-au 

îndrăznit să-și miște nici urechile. Acolo s-au 

ghemuit în cutia pe care le-am pregătit-o și s-au 

refugiat în somn, ca toți copiii speriați de pe lumea 

asta. Câteva zile au explorat timid terasa și fugeau 

de câte ori ne apropiam prea tare. Kit și Kate au 

devenit apoi foarte jucăușe: celebra șfară cu 

motocei a funcționat ca întotdeauna. Se jucau toată 

ziua, dormeau și mâncau. Cum am decis că le luăm 

pentru șoareci, nu ca animale de companie, am 

hotărât să nu le hrănim cu boabe și conserve, ci 

doar cu hrana rămasă de la noi. Mai precis, 

parizerul a devenit meniul de bază, diversificat 

temporar cu alte feluri din ce rămânea de la masă. 

N-au făcut nazuri. 

Foarte devreme am observat cât de diferite sunt ca 

temperament. Am decis că una e fetiță și unul băiat, 

deși nu ne-am dat seama până târziu de sexul lor 

real. Și totuși, le-am nimerit la fix. Motănelul, Kit, 

era și este un lingușitor, insistent, extrovertit, 

capabil să înmoaie orice inimă. Bate în geam cu 

lăbuțele pentru a fi primit în casă și miaună de-ți 

rupe inima. Toarce fără întrerupere ca un motoraș 

răgușit, cu excepția momentelor când doarme, 

atunci motorul ia o pauză. Pe de altă parte e un 

nehalit, pofticios și agresiv. Nu se satură niciodată, 

mai rău, bate pisica pentru a mânca el și porția 

fetiței, fură hrană de la vecini de sub botul celor 

cinci câini ai acestora, motiv pentru care în scurt 

timp a devenit obez. În ciuda unor defecte evidente 

și a faptului că trebuie să stau de pază când le 

hrănesc, recunosc că nu-i pot rezista. E foarte 

frumos. Pisica, în schimb, e cuminte, timidă, nu stă 

la mângâiat decât atunci când vrea ea și cum vrea 

ea, e cea mai bună la cățărat (veverița mea!) și 

vânează păsări. (M-am tot chinuit să văd cum face, 

dar n-am prins-o niciodată asupra faptului. Știu că 

e ea pentru că mi-a adus un trofeu: o pasăre întreagă 

decapitată și eviscerată, pe care n-am apreciat-o 

îndeajuns și n-am mai primit alta.) Faptul că a fost 

lăsată de timpuriu flămândă de Kit a făcut-o mare 

vânătoare. E foarte vigilentă, dar când vremea e rea 

și mâncarea din belșug doarme jumătate de zi fără 

jenă. Nu miaună aproape niciodată, dar gângurește 

ca un porumbel când vrea s-o mângâi. Mai nou, are 

un pretendent serios: un motan gri, mare cât un 

câine, zgâriat pe bot (semn bun!) care stă de câteva 

zile pe preșul de la ușă și miaună foarte duios doar-

doar o va convinge să fugă împreună. 

Pisicuțele mele fac de toate: strănută, oftează în 

somn, sughiță, se sperie, se miră, se bucură, se 

pupă, se bat (în joacă și foarte serios); cel mai puțin 

miaună. Ce mă deranjează cel mai mult, e că nu pot 

vorbi, doar se uită la mine cu niște ochi mari care 

mă dau gata și orice le povestesc ele nu-mi răspund,
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deși sunt convinsă că înțeleg din intonație și 

mimică ce zic. 

 

Intenția de la început de a le ține pentru șoareci nu 

s-a prea concretizat, în cele din urmă. Întâi pentru 

că n-am văzut șoareci, deci nu cred că au ce vâna. 

Apoi, pentru că după ce m-au adoptat ca mamă în 

toată regula, mie mi s-a făcut milă de ele odată cu 

venirea iernii și le-am adus treptat în casă. Câte 

puțin, am zis eu. Dar acum, mai scoate-le, dacă 

poți! La gura sobei e mult mai plăcut decât în 

culcușul de afară, oricât de cald și comod ar fi. Aici 

se întind pe fotolii sau pe covor, au locurile lor 

preferate de stat sau de dormit și își verifică 

permanent limitele: ale lor (până unde pot merge) 

și ale mele (de răbdare, nervi, milă, spațiu).  

Nu știu ce-o să ne facem când intră în călduri: deja 

Kate are curtezani, dar și Kit pare mare crai, cu 

toate că la cât e de leneș... Mă tem că până la urmă 

vor ajunge la incest și voi deveni bunică prea 

devreme. De-abia au opt luni.       

 

Elena LUCA 

 

 

 

 

Tele-Com: Impresii din pandemie 

 

Dacă pandemia a făcut ceva bun, este faptul că 

oamenii au comunicat și colaborat de la distanță, 

iar eu am avut o astfel de experiență inedită. În 

această vară am participat la un concurs de idei 

antreprenoriale unde am avut plăcerea să lucrez pe 

parcursul a cinci zile la un proiect/ idee (pentru 

facilitarea educației „online” în zonele 

defavorizate) cu alte patru persoane din toate 

colțurile țării; și, ca fapt divers, echipa noastră a 

câștigat locul I, la nivel național. Îmi amintesc cu 

plăcere orele (chiar și cele târzii) pe care le 

petreceam dezbătând idei pe care le-am putea 

implementa în proiect, dar și diversele păreri date 

de zona din care proveneam, chiar dacă timpul pe 

care îl aveam pentru a finaliza proiectul a fost 

foarte scurt. Dacă am avut vreo experiență bună pe 

perioada acestei pandemii, cred că ar fi aceasta. 

Tudor HUZA 

 

 

Concurs altfel 

Recent, am participat la un concurs, numit 

Confluențe, iar acest concurs a fost unul de creație 

literară pentru tineri, care avea un singur scop, 

punerea în valoare în mod creativ a Sărbătoririi 

Marii Uniri. Am descoperit acest concurs pe o rețea 

socială, Facebook. Condiția participării a fost un 

eseu sau o poezie cu temă patriotică, deoarece eram 

ce se întâmplă? 
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în pragul lui 1 Decembrie. Au fost două categorii 

de vârstă: una pentru elevii de 14-18 ani și cealaltă 

pentru studenții cuprinși între 19-25 de ani. 

Așteptam cu nerăbdare afișarea rezultatelor pe data 

de 27 noiembrie și, spre mirarea mea, m-am clasat 

pe locul al II-lea  la categoria de vârstă pentru elevi.  

 

Odată cu aflarea rezultatelor, s-a anunțat și data 

premierii, care a fost pe 4 decembrie. A sosit cu 

pași repezi ziua premierii, cum am ajuns pe locul al 

II-lea, am primit și premiu: o diplomă, o medalie, o 

cană specifică, cu numele concursului pe ea, un 

tricou, la fel cum era cana, o carte (Clubul 

caragațelor de Mihai Batog-Bujeniță) și o culegere 

de colinzi.  

A fost o experiență plăcută acest concurs, mai ales 

că a avut loc în timpul pandemiei, când nimeni nu 

credea că va exista o modalitate de a organiza 

concursuri. Fără sprijinul și ajutorul doamnei 

profesoare Mladin Ioana, nu cred că aș fi putut 

obține un loc atât de bun, iar dacă nu era domnul 

meu diriginte, Juncu Vasile, nu aș fi aflat nici 

măcar de existența acestui concurs. Vă încurajez pe 

toți să participați la fel și fel de concursuri, 

deoarece este o experiență unică în viață. 

Natalia Anastazia NAN 

 

La concurs pe timp de pandemie 

  

Lucrurile s-au schimbat puțin în ultima vreme, 

poate chiar puțin mai mult! Nu mai mergem la 

școală ca înainte, ci stăm acasă și intrăm online. Nu 

mai plecăm de acasă ca și înainte, acum plecăm 

numai cu mască. Nu mai dăm teste pe foaie, acum 

completăm chestionare. Până și concursurile și 

competițiile școlare s-au schimbat. De exemplu, 

am participat recent la concursul Citesc, 

Călătoresc, Descopăr organizat de Centrul de 

Tineret Oradea. Concursul a constat în scrierea 

unei compuneri despre o carte preferată. Un 

concurs obișnuit aș spune, dar în loc să se 

organizeze într-o școală, ca de obicei, fiecare 

participant a trebuit să își scrie compunerea și să o 

trimită pe mail, Centrului de tineret. Termenul 

limită a fost 2 decembrie, iar rezultatele au apărut 

pe 24. În data de 29 decembrie, a avut loc o mică 

premiere, respectând măsurile de protecție impuse. 

Astfel, 7 elevi din școala noastră au obținut 

premiile I (Baciu Cristina – IX B, Avram Cristalia 

– IX D, Chiș Mihaela – XI B) premiul II (Chiș 

Bianca - IX D, Cohuț Andreea – X C), respectiv 

Mențiune (Csorsz Melisa – XI B și Raț Antonia – 

X C). 

Această experiență a fost neobișnuită, deoarece nu 

am mai participat la un concurs, de acasă, vorbind 

prin e-mail-uri cu organizatorii concursului și 

neștiind dacă compunerea mea a ajuns sau nu la 

destinație. Sper însă, că, în curând, lucrurile vor
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reveni la normal și următorul concurs la care voi 

participa se va desfășura „normal”. 

                                                                                                                              

Cristalia AVRAM 

 

Learning outside the classroom 

Școala modernă se bazează pe metode care diferă 

mult de cele uzuale bazate pe expunere, 

memorizare, repetare. Elevii au nevoie de un 

ambient original și provocator care se bazează pe 

participare interactivă, socială, pe experimentare 

de situații, de observare a realității, dar și pe 

posibilitatea de a valorifica cele învățate și în viața 

de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot 

fi motivați elevii, cum să fie puși în situații în care 

să-și testeze cunoștințele deja dobândite și cum să 

acumuleze altele noi “outside the classroom” într-

un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât 

mai atractiv.  

Parteneriatele școlare europene facilitează 

realizarea unor proiecte prin care elevii au 

posibilitatea să își perfecționeze și să pună în 

practică cunoștințele, să participe la schimburi de 

experiență în țările partenerilor, socializând și 

perfecționându-și competențele de comunicare 

într-o limbă străină. Proiectele realizate în 

parteneriat cu școli europene au ca scop 

îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii 

europene în educație, încurajarea învățării limbilor 

străine și a cooperării transnaționale între instituții 

de învățământ, promovarea conștiinței 

interculturale și a inovației în ceea ce privește 

metodele pedagogice și tehnicile informaționale. 

Acest fel de proiecte este apreciat de către elevi şi 

cadre didactice în măsura în care: urmăresc lărgirea 

şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de 

învăţământ, valorifică şi dezvolă interesele şi 

aptitudinile celor implicați în actul educațional, 

organizează timpul liber într-o manieră plăcută, 

relaxantă, au caracter recreativ, dar urmăresc un 

scop educativ, au un efect pozitiv pentru munca în 

echipă, oferind un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

Organizarea de activităţi extraşcolare circumscrise 

proiectelor educative europene are nenumărate 

avantaje: împletirea teoriei cu practica, elevii 

constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi 

aplicat în cadrul unei acţiuni concrete; dezvoltarea 

empatiei, responsabilitatea faţă de semenii lor; 

secreează legături la nivelul comunităţii locale; se 

stimulează gândirea critică; se educă percepţia 

multiculturalităţii; se dezvoltă stima de sine şi 

devotamentul pentru ideile civice.
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În ultimii 20 de ani, la nivelul școlii noastre 

proiecte europene s-au desfășurat anual, ele 

evoluând și funcționând ca un sistem deschis, 

întregul efort fiind orientat către elevi, ei 

constituind rațiunea și centrul de interes al acestor 

demersuri parteneriale. Liceul Teoretic “Aurel 

Lazăr” a finalizat până în prezent 14 proiecte 

derulate în parteneriat cu instituții europene, încă 

două sunt în desfășurare, iar proiectul Erasmus+ 

“Embrace everybody” a fost câștigat în anul 2020. 

Scopul principal al colaborării liceului nostru în 

cadrul proiectelor europene îl constituie 

consolidarea dimensiunii europene și promovarea 

multiculturalismului, iar obiectivele generale sunt 

centrate pe: îmbunătățirea calității învățământului 

prin realizarea unor schimburi de experiență și 

bune practici cu elevi și profesori din instituții 

similare din Europa, formarea și dezvoltarea unui 

spirit de respect față de valorile europene prin 

încurajarea toleranței și a dialogului intercultural, 

implicarea activă a partenerilor sociali în viața 

școlară prin stabilirea unor relații de parteneriat cu 

comunitatea locală și cu părinții elevilor.  

Activitățile realizate în cadrul proiectelor europene 

au dus la transmiterea de informații cu caracter 

interdisciplinar cu privire la elemente de cultură, 

istorie, geografie și societate, elevii având prilejul 

să înțeleagă într-un mod atractiv problematica 

globalizării. Organizarea riguroasă a tuturor 

activităților în colaborare cu partenerii, precum și 

rezultatele vizibile și imediate ale acțiunilor 

intreprinse, au sporit entuziasmul participanților și 

au creat premisele dezvoltării creativității și a 

imaginației elevilor prin găsirea de soluții la 

problematica proiectelor.  

Participarea la aceste activități a presupus pe lângă 

dorința de implicare și abilități de utilizare a 

computerului, dar și un bagaj minimal de 

cunoaștere a limbii engleze, acest lucru impunând 

un proces constant de perfecționare a abilităților 

lingvistice ale elevilor și ale dascălilor. Aceasta a 

fost o rezultantă extrem de importantă a 

parteneriatelor noastre, știut fiind faptul că, într-o 

societate multilingvă, învățarea limbilor străine 

deschide numeroase oportunități către o carieră mai 

bună, șansa de a lucra sau studia în altă țară sau pur 

și simplu plăcerea de a descoperi noi orizonturi.  

Tematica generoasă a proiectelor a dus la realizarea 

unor produse finale de calitate, având o 

aplicabilitate internațională, fiind capabile să 

suscite interesele educaționale ale elevilor, 

dezvoltându-le inițiativa și creând premisele 

formării unei personalități lipsite de complexe 

sociale, cu o atitudine de respect față de valorile 

europene. Galeria de produsele finale (existentă în 

sala Cartea de Aur) reprezintă o încununare a 

eforturilor participanților și o reală satisfacție a 

celor care au lucrat cu entuziasm la proiecte.
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Succesul obținut de aceste proiecte s-a datorat într-

o măsură semnificativă și acțiunilor de 

conștientizare publică, diseminarea activităților 

fiind realizată cu sprijinul mijloacelor de 

comunicare locală, națională și internațională, prin 

publicarea de articole, dar și prin intermediul 

paginilor web.  

Creșterea prestigiului școlii a venit ca o consecință 

a derulării cu succes a proiectelor educaționale 

europene, imaginea acesteia fiind promovată atât la 

nivel național, cât și internațional, atrăgând atenția 

comunității locale asupra unor rezultate meritorii 

obținute de elevii lăzăriști îndrumați de o echipă 

didactică de excepție. Comunitatea educațională 

națională și internațională a premiat rezultatele 

obținute de liceul nostru în domeniul europenizării 

și a apreciat public efortul de introducere și 

consolidare a dimensiunii europene în școală, 

atribuind liceului nostru titlul de Școală Europeană 

(2009, 2012, 2015, 2018), certificatele de calitate 

eTwinning National Quality Label și eTwinning 

European Quality Label (2018), precum și 

certificatul de Școală eTwinning (2019).  

* Dimensiunea europeană a educației reprezintă 

reflectarea unei realități care exercită presiuni, 

determinându-ne să întreprindem măsuri pentru 

a-i sprijini pe tineri să găsească modalități de 

răspuns la provocările lumii contemporane.  

                                                                                           

Carmen CHIRA                                                                          

coordonator proiecte educaționale europene 

 

 

Săptămâna Educației Globale 2020 la 

Liceul Teoretic Aurel Lazăr, Oradea 

  

Proiectul european Săptămâna educației globale a 

fost inițiat pentru prima dată în 1999 de Centrul 

Nord-Sud al Consiliului Europei promovând în 

statele membre activități școlare dedicate reducerii 

sărăciei și excluderii sociale și se desfășoară în 

fiecare an în a treia săptămână a lunii noiembrie. 

Cu prilejul acestei săptămâni, copiii, tinerii și 

profesorii inițiază și desfășoară activități 

educaționale în domeniul cetățeniei globale printr-

o tematică anuală, dezbătută atât la nivel local, cât 

și global.  

Profesorii și elevii Liceului Teoretic Aurel Lazăr 

din Oradea au desfășurat diverse activități online în 

cadrul Săptămânii Educației Globale (16-20 

noiembrie 2020), iar tema de anul acesta a fost 

„Este lumea noastră! Să acționăm împreună!” 

Elevii clasei a VII-a, coordonați de prof. Laura Lup 

au văzut că lumea este afectată de poluare, foamete, 

violență în familie, războaie, pandemia Covid, 

topirea ghețarilor, agresivitate în mediul online și 

și-au pus întrebarea ce e de făcut. Tot ei au găsit 

răspunsul: Dacă lumea noastră suntem noi și dacă 

știm să avem grijă de noi, atunci ar trebui să ne 

gândim și la ceea ce ne înconjoară. Primul pas este 

să vedem, să conștientizăm ce e rău în jurul nostru 

și să nu fim nepăsători la răul altuia.
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Dirigintele clasei a XI-a A, prof. Vasile Juncu, și-a 

provocat elevii să identifice modalităţi de acţiune 

în comun, să propună idei prin care să îmbunătăţim 

viaţa socială a tuturor semenilor noştri, sau, altfel 

spus, să facem o lume mai bună pentru noi toţi. 

Astfel, o soluție găsită de ei ar fi ca noi toți trebuie 

să ne străduim să aplicăm vechile valori morale ale 

creştinismului. O altă soluție ar fi renunţarea 

fiecăruia la egoism ca fiind sursa multor nedreptăţi 

şi inegalităţi sociale. Omul egoist poate fi comparat 

cu o celulă bolnavă care afectează întregul 

organism. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea, 

căci toţi gândim, dar nu toţi gândim creştineşte, 

trebuie să primeze binele colectiv în detrimentul 

celui individual, dar și necesitatea ca fiecare să-şi 

facă pe deplin datoria, să-şi asume 

responsabilitatea pentru cele spuse şi făcute. Cu 

alte cuvinte, e nevoie de seriozitate în vorbă şi în 

faptă, de respect și demnitate, dar și de onoare în 

detrimentul superficialităţii şi duplicităţii.  

Elevii clasei a XI-a B coordonați de prof. Livia 

Ghiurcuța au pregătit materiale  despre Holocaust, 

un jurnal de ghetou, a fost prezentată Declarația 

universală a drepturilor omului, au susținut un 

monolog – Lumea cu lumini și umbre – și au 

încercat să alcătuiască un plan de acțiune prin care, 

în viitor, să evităm astfel de atrocități și ce am putea 

face ca să fim mai buni, cum am putea elimina 

discriminarea. 

Elevii clasei a X-a B coordonați de prof. Rodica 

Turcaș și-au propus să găsească șase motive pentru 

care tinerii ar trebui să facă voluntariat, o activitate 

prin care lumea ar putea să se așeze pe un făgaș mai 

bun, dar investind și în sine, deoarece atunci când 

ești voluntar acumulezi o serie de competențe care 

te ajută să relaționezi frumos cu cei din jur. Elevii 

care au desfășurat activități de voluntariat au 

împărtășit colegilor din experiența lor și i-au sfătuit 

să se implice și ei. Cele șase motive găsite de 

adolescenți sunt: îţi faci noi prieteni, voluntariatul 

te ajută în carieră, te face să te simţi împlinit, 

descoperi realitatea din jurul tău, ajuţi la corectarea 

nedreptăţilor și, nu în ultimul rând, eşti chiar tu 

schimbarea pe care o vrei în lume. 

Și pentru că sărbătorile de iarnă au început, elevii 

clasei a X-a D îndrumați de prof. Olga Trif sub 

deviza „Unii lângă alții de Crăciun” au colindat și 

au realizat obiecte ornamentale și felicitări, 

activitate care le-a adus multă bucurie în suflet. 

Elevii clasei a V-a îndrumați de prof. Loredana 

Vereș, diriginta lor, au abordat tema „Nouă ne pasă 

pentru că Terra este casa noastră”. Despre proiectul 

lor vor vorbi chiar ei, prin intermediul dirigintei, în 

cele ce urmează.  

Rodica TURCAȘ 

* 

Cum îndrăzniți?  Mi-ați furat copilăria și visele… 

este strigătul disperat al unei generații,  prin vocea 

puternică a plăpândei Greta Thunberg. Este 

strigătul unei generații cu care timpul nu mai are 

răbdare. Și da, căreia noi, adulții, i-am nesocotit 

copilăria și visele, îmbâcsind-o cu gaze toxice, 

mânjind-o cu pete de păcură și petrol deversate în 

mări și oceane, sufocând-o cu munți de deșeuri și 
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gunoaie, invadându-i spațiile verzi cu clădiri 

sumbre și insipide, strivind-o sub indolența, 

iresponsabilitatea și egoismul nostru! 

Ce mai este de făcut? Muuuulte! Și trebuie început 

cu EDUCAȚIAcest lucru l-au urmărit și elevii 

clasei a V-a, coordonați de prof. Loredana Vereș, 

în cadrul „Săptămânii educației globale”. Titlul 

activității a fost Nouă ne pasă pentru că Terra este 

casa noastră! și s-a vrut o conștientizare a situației, 

aproape limită, în care ne aflăm ca specie și o 

încercare de a găsi soluții rapide, la îndemâna 

fiecăruia dintre noi, de la mic la mare. Prin gesturi 

simple și chiar banale pe care le putem face fiecare, 

implicarea noastră poate să conteze și să facă 

diferența. Astfel, copiii au aflat, în urma unui 

experiment intitulat „Testul evantaiului”,  că o 

pungă înnodată, înainte de a o arunca la coș, nu va 

mai ajunge să zacă 500 de ani între crengile 

copacilor (nu mai poate fi luată de vânt); că pungile 

de plastic pot fi înlocuite cu cele din material textil, 

reducând astfel poluarea cu plastic; că atunci când 

strivim ambalajele pe care le producem, putem 

reduce cu până la 60 % volumul de deșeuri dintr-o 

gospodărie etc. 

Acum așteptăm cu nerăbdare venirea primăverii 

pentru a putea participa și la o acțiune de plantare 

de copaci, deoarece ei sunt plămânii Terrei, așa 

cum știe orice copil/ om  responsabil. Și nu e o 

simplă promisiune: A VENIT VREMEA 

FAPTELOR!  Cu mic, cu mare TREBUIE SĂ 

FACEM, nu doar să vorbim pentru că, DA, 

TERRA E SINGURA NOASTRĂ CASĂ!  

Să fim responsabili fiecare în parte și toți 

împreună! Numai așa vom mai avea o șansă! 

Loredana VEREȘ 

  

 

 

CIFRA 7  

 Există 7 minuni ale lumii antice; ele sunt: 

Marea Piramidă de la Giza, Grădinile 

suspendate ale Semiramidei, Templul zeiței 

Artemis din Efes, Statuia lui Zeus din Olimp, 

Mausoleul din Halicarnas, Colosul din Rodos, 

Farul din Alexandria; 

 Sunt definite și 7 minuni naturale ale lumii și 

anume: muntele Everest, cascada Victoria, 

Marele Canion, Marele Recif de Corali, Aurora 

Boreală, vulcanul Paricutin, portul Rio de 

Janeiro; 

 Cerul este împărțit în 7: atmosfera, exosfera, 

ionosfera, termosfera, mezosfera, stratosfera și 

troposfera; 

 Cele 7 păcate capitale sunt: lăcomia, desfrâul, 

avariția, invidia, mânia, lenea, trufia; 

 Cele șapte virtuți ale omului sunt: smerenia, 

dărnicia, bunătatea, răbdarea, modestia, 

abstinența și sârguința; 

 Grupul de 7 stele denumit Pleiade este singura 

constelație cunoscută în fiecare cultură de pe 

Pământ, actuală sau dispărută, datând de cel 

puțin 40.000 de ani; în mitologia greacă, 

Pleiadele erau șase surori împreună cu mama 

lor, care au fost fugărite prin păduri de 

OrionVânătorul până ce Zeus s-a îndurat de ele 

și le-a transformat în stele; Aborigenii numesc 

știați că? 
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 această constelație "Wurunna" și o asociază cu 

zeul vânătorii, iar amerindienii o cunosc sub 

numele de "Constelația celor șapte Fecioare 

urmărite de un urs"; Pleiadele se regăsesc și în 

legendele aztecilor, ale incașilor, 

polinezienilor, chinezilor, hindușilor, 

africanilor, precum și la egipteni; 

 Cobra de la Angkor Wat din Cambogia are 7 

capete, copacul cosmic al șamanilor are 7 

ramuri și tot 7 sunt sferele sau treptele cerești; 

 7 este considerat un "număr norocos” în mai 

multe culturi; de exemplu, în Japonia, 

mitologia vorbește despre Cei șapte Zei ai 

Norocului (Shichifukujin); 

 În cultura chinezilor, numărul 7 este 

proeminent; de exemplu, a șaptea zi după prima 

lună plină din an este Ziua Omului; această zi 

este considerată ziua universală a tuturor 

ființelor umane de pe planetă; de aceea fiecare 

chinez își sărbătorește ziua de naștere la data 

respectivă (nu înseamnă totuși că nu o 

sărbătorește și în ziua calendaristică în care a 

apărut pe Pământ); 

 Vaca, un animal sacru în India, are 21 de nume, 

de trei ori cifra șapte; 

 Bushido sau calea războinicului din cultura 

japoneză este un cod care ajută samuraii să-și 

însușească 7 virtuți; 

 Potrivit mai multor credințe, există șapte trepte 

ale Raiului care corespund celor șapte corpuri 

cerești (Pământ, Soare și celelalte 5 planete 

care se pot vedea cu ochiul liber); în iudaism și 

mahomedanism, al șaptelea Rai este denumit 

Araboth și este casa Tronului Gloriei, care este 

păzit de cei șapte arhangheli; 

 La nunțile evreiești, existã șapte zile de 

binecuvântări (Sheva Brachot); 

 Dintre multele denumiri pe care vechii evrei le 

aveau pentru Dumnezeu, cele șapte nume pe 

care scribii trebuiau să se îngrijească să le scrie 

corect erau: El, Elohim, Adonai, Yhwh 

(Yehova), Ehyeh-Asher-Ehyer, Shaddai și 

Zebaot; 

 Roma a fost construită pe șapte coline: Palatina, 

Capitolina,  Quirinal, Viminal, Esquilina, 

Caelan, Aventina; Roma a fost de asemenea 

condusă, la început, de o linie de 7 împărați 

 Există 7 perioade ale elementelor în tabelul 

chimic al lui Mendeleev; 

 Există 7 compuși principali ai celulei vii: apă, 

substanțe proteice, lipide, polizaharide, acizi 

nucleici ADN și ARN, molecule organice, 

săruri minerale; 

 7 este neutru pe scara PH-ului, apa pură are PH-

ul 7; 

 Există 7 stadii ale dezvoltării umane: 

embrionul, fătul, sugarul, copilul, adolescentul, 

adultul, bătrânul; 

 Mărimea capului intră de 7 ori în înălțimea 

corpului; Dimensiunea ochiului este a 7-a parte 

din lățimea totală a capului; Sunt 7 articulații 

ale membrelor superioare; Gâtul majorității 

mamiferelor este format din 7 oase. 

 Potrivit studiilor științifice, 7 este numărul de 

ore pe care trebuie să îl doarmă un om pe 

noapte;  

Culese de Rodica TURCAȘ
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Astrofizică 

● Undele radio, cele pe care le captează radioul la 

care asculți muzică, sunt emise de stelele și 

gazele din spațiu. 

● Universul era cât „o bobiță” de vârf de ac, 

umplut cu „câmp inflatonic” care a produs Big-

Bang-ul. 

● O dată la 11 ani, soarele își inversează 

polaritatea: Polul Nord devine Polul Sud și 

invers. 

● Culoarea cerului este albastră, deoarece lumina 

ce vine de la soare e albă și conține toate 

culorile, însă numai culoarea albastră se lovește 

de atomii din atmosferă, împrăștiindu-se peste 

tot pe cer. 

● Pe Mercur ne-am sărbători ziua de naștere de 4 

ori mai des. 

● Venus se mișcă în jurul axei sale invers. 

● Fierul în combinație cu oxigenul se transformă 

într-un praf de rugină, ceea ce îi dă planetei 

Marte culoarea roșie. 

● Cristalele de amoniu înghețate formează nori 

roșiatici. De aceea, Jupiter arată așa de frumos! 

● Saturn are peste 60 de sateliți. 

● Inelele planetei Uranus sunt compuse din 

grafit, materialul din care sunt făcute creioanele 

grafice, cu care scriem la școală. 

● Miezul planetei Neptun este compus din 

cristale de diamant. 

● Denumirea de „Pluto” a fost dată în urma unei 

scrisori a unei fetițe de doar 11 ani. 

● 1 gram de antimaterie este echivalent cu 50 de 

trilioane de euro. 

● Sfârșitul Universului ar fi odată cu „Big-Rip”.                                                                                          

Culese de Cristina BACIU  

Ecolife 

● O tonă de hârtie reciclată salvează de la 

tăiere 15 arbori maturi. 

● PET-ul reciclat poate fi folosit pentru a 

fabrica noi produse: covoare, machete, 

material pentru tricouri, încălţăminte, 

pulovere şi jachete, genţi, umplutură 

pentru haine de iarnă sau saci de dormit 

şi chiar jucării. 

● Sticla poate fi reciclată la infinit 

deoarece structura sa nu se deteriorează 

la reprocesare. 

● Un cartuş de imprimantă obişnuit se 

descompune în peste 450 de ani. De 

aceea, reciclare lui devine necesară. 

● Bateriile conţin metale periculoase, 

precum: mercur, plumb, cadmiu, nichel, 

litiu.Aruncate necorespunzător şi odată 

ajunse în natură, aceste metale poluează 

puternic mediul. 

● Se estimează că pungile de plastic şi alte 

deşeuri din acest material, aruncate în 

ocean, duc la moartea a peste 1 milion 

de fiinţe marine anual.
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● Reciclarea unei singure sticle de plastic 

ar economisi energie cât să ţină un bec 

de 60W aprins timp de 6 ore. 

● O singură doză de aluminiu reciclată 

economiseşte destulă energie cât să 

asigure funcţionarea unui televizor 

pentru 3 ore. 

● Becurile economice conţin mercur. De 

aceea, ar trebui reciclate, nu aruncate la 

groapa de gunoi. 

● Abandonat în natură, plasticul se 

descompune într-o perioadă ce variază 

între 100 şi 400 de ani. 

● Procesul de reciclare a hârtiei generează 

cu 70% mai puţină poluare decât 

producerea hârtiei din materie primă. 

● Pentru a compensa pierderea de copaci 

din ultimul deceniu, ar trebui ca fiecare 

persoană de pe Pământ să planteze 2 

copaci pe an şi să-i îngrijească timp de 

10 ani. 

● Numărul de pungi de plastic folosite 

anual în România este de 5 miliarde. 

Doar 1% din pungile de plastic generate 

la nivel mondial se reciclează. 

● Aluminiu este 100% reciclabil. 

 

Culese de Loredana VEREȘ 

 

 

 

 

Glume 

●  – Alo, mamă, nu te speria, te rog să nu intri 

în panică, nu e nimic grav, dar sunt la spital! 

        – Manole, ești medic de zece ani, nu mai 

spune asta de câte ori mă suni. 

● –  Bulă, pe care raft din bibliotecă ai pus 

cărţile de matematică?  

        – La raftul de cărţi horror. 

● Bulă, la ora de gramatică. Profesorul: 

        – Eu nu am mâncat, tu nu ai mâncat, el nu a 

mâncat, noi nu am mâncat, voi nu aţi mâncat, ei 

nu au mâncat! Repetă şi tu, Bulă! 

        – Nu a mâncat nimeni! 

● – Domnule doctor, câinele meu nu are nas! 

       – Şi cum miroase?  

       – Îngrozitor. 

● Un schelet intră într-un bar. Merge la barman 

și comandă:  

       – Băiete, o bere și un mop! 

● O barză zboară cu un moș în cioc. La un 

moment dat, moșneagul zice: 

– Hai, recunoaște că ne-am rătăcit ! 

 

Culese de Andreea Renata SUCIU

râzi, am spus! 
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ANCHETĂ (cvasi)optimistă 

Introducere 

Anul 2020 a fost un an diferit față de ceilalți, 

deoarece a adus o schimbare în viața noastră, 

confruntându-ne cu o pandemie care ne-a îngrădit 

și ne-a forțat să înlocuim viața socială cu cea din 

mediul online și, de aceea, acest an va rămâne cu 

siguranță în istorie. 

Pe lângă viața socială care a suferit mari schimbări, 

viața profesională, respectiv viața școlară a elevilor 

a fost mult mai dificilă în această perioadă. Toți 

elevii au înlocuit în mare parte caietele și 

manualele cu aplicații și manuale digitale destinate 

învățământului online. 

Cel mai greu le-a fost elevilor din anii terminali 

deoarece pregătirea pentru examene a fost mai 

dificilă atât pentru ei, cât și pentru profesori. 

Clasele a VIII-a și  a XII-a sunt cele mai grele, 

deoarece toți cei din jur pun presiune pe viitorii 

absolvenți, conștienți fiind de importanța acestor 

examene. Eu mă număr printre elevii care au 

susținut în anul 2020 Evaluarea Națională. La 

începutul clasei a VIII-a, atunci când încă mergeam 

la școală, ne concentram mai mult pe materiile de 

examen și încercam să ne dăm seama la ce suntem 

buni și ce ne place pentru a ne alege profilul potrivit 

pentru noi și un liceu care să creeze din noi viitori 

adulți responsabili. 

În luna martie, viața noastră s-a schimbat. A 

început școala online. În această perioadă 

profesorii au depus eforturi mult mai mari pentru a 

ne pregăti față de celelalte generații, fiindu-le mai 

greu să ne ajute și să ne explice în mediul online, 

mai ales că nu aveau doar clase terminale, ci multe 

alte clase care aveau nevoie de atenția lor. 

 

La literatură română a fost mai ușor, însă gramatica 

a pus probleme pentru că lipsea acea legătură 

directă dintre profesor și elev care duce la 

înțelegere reciprocă. De departe, predarea 

matematicii prin intermediul unor platforme sau 

aplicații a fost și este extrem de dificilă. Problemele 

care se bazau pe lecțiile vechi făcute la școală fizic 

nu au reprezentat un obstacol major, dar exercițiile 

și problemele pe care le-am învățat în clasa a VIII-

a ne-au pus puțin în dificultate. 

Ordinul ministrului care presupunea anularea unei 

părți din materia de examen a venit ca o gură de aer 

proaspăt în acea perioadă în care masca ne sufoca 

din ce în ce mai mult. 

Înaintea examenului, simțeam emoții puternice, 

deoarece era primul examen important din viața 

noastră, acestea fiind accentuate de faptul că 

examenul a avut loc în condiții diferite față de 

ceilalți ani. Purtarea obligatorie a măștii a 

reprezentat pentru unii dintre noi un disconfort 

evident, mai ales pentru cei care purtau ochelari. 

De asemenea, în ziua examenului, din cauza 

distanțării sociale, nu aveam voie să ne apropiem 

de profesorii diriginți sau de alți profesori nici 

pentru un sfat sau încurajări. 

Deși examenele s-au desfășurat diferit față de 

ceilalți ani, această situație excepțională nu ne-a

anchetă 
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oprit să luptăm pentru ceea ce ne-am dorit, făcând 

din noi niște oameni mai puternici, mai serioși, mai 

muncitori care se vor putea acomoda pe viitor cu 

situații mult mai dificile. 

Mariabela BRADEA-PINTIUȚA 

* 

Online - beneficii și dezavantaje 

Un avantaj în online este că avem mai mult timp 

pentru a învăța sau a ne face temele pentru că doar 

închidem meet-ul și putem începe tema. Pentru 

mine însă școala online nu este la fel ca și cea 

normală pentru că nu înțelegem atât de bine ce ne 

explică profesorii. Eu aș dori să ne întoarcem 

înapoi la școala normală. (Daniel Petru NEAGA) 

Avantaje: ne vedem fără mască, nu purtăm mască, 

suntem mai în siguranță și dormim puțin mai mult. 

(Alexia SUCIU) 

Petrec mai mult timp cu familia; orele durează mai 

puțin; mă trezesc mai târziu puțin;  evit aglomerația 

din oraș. (Victor MURĂŞAN-FLORESCU) 

Putem dormi puțin mai mult; nu mai trebuie să 

ducem ghiozdanul greu în spate; nu trebuie să 

purtăm măștile. (Antonia INDRIEȘ) 

Evit mersul cu autobusul până la școală; dorm mai 

mult;  nu port masca în timpul orelor online; ne 

obișnuim cu calculatorul și învățăm să lucrăm în 

unele programme; petrec mai mult timp cu familia 

mea. (Andrei BRADEA) 

Putem accesa manuale online, avem posibilitatea 

de a găsi informații mult mai repede, dar 

dezavantajele sunt mai numeroase decât avantajele 

(din punctul meu de vedere). (Raisa Maria 

MIHALCA) 

Pot să dorm mai mult. Nu trebuie să port mască. Ne 

protejăm mai mult de Covid-19. (Bianca Elena 

ŞANDOR) 

Nu trebuie să purtăm mască. Putem să dormim mai 

mult. Nu riscam să ne îmbolnăvim familia sau pe 

noi. (Marya Aida SMEU MARE) 

Beneficiile școlii online sunt că ne putem trezi 

mai târziu și că putem să ne facem temele mult 

mai repede. Dezavantajele scolii online sunt că nu 

avansăm destul de repede în materie și e mai greu 

să înțelegem. (Tudor Armin MAGHIAR) 

Nu trebuie să mă trezesc devreme. Nu mai sunt pe 

drum spre școală. Nu trebuie să port mască. Imi 

văd colegii fără mască. (Patricia PIROS) 

Avantaje: nu te trezești așa devreme; poți să stai 

mai relaxat; ești în confortul casei tale; nu purtăm 

măști.  (Carina-Elena POPA) 

Avantaje: Nu ne trezim așa de dimineață. Suntem 

mai relaxați. Putem face mai multe activități. -Nu 

purtăm mască. Dezavantaje: Petrecerea timpului 

în fața calculatorului este dăunătoare. Este mai 

greu să dăm testele. Nu socializăm mult. 

Întreruperea ocazională a internetului (pierdem 

date importante) și nemulțumiri din partea 

profesorilor atunci când avem probleme cu 

microfoanele și camerele. (Dalia Maria ROȘCA) 

 (Clasa a V-a) 
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Sunt un mizantrop incurabil! Așadar, izolarea 

totală mi s-a potrivit perfect. În sfârșit! Pentru 

prima dată în viață. Nu! A mai fost o dată. Acolo, 

în spațiul acela strâmt și atât de cald... în care eram 

plămădită. Cum mi s-a dat să rememorez acel(e) 

timp(uri)? În câteva clipe străbăteam tot spațiul 

fizic, dreptunghiular, însă cel interior era infinit. 

Infinitul acesta era construit de Cuvânt și Sunet. Un 

sunet care pătrundea de departe... Bizar, nu?  În 

recluziune? Tocmai aici! Tocmai acum! Muzica a 

pătruns mai adânc. O muzică pe care nu am auzit-

o niciodată (pură). Acum se revărsa de peste tot: în 

fiecare dimineață, în fiecare seară. Venea de peste 

ocean, din intimitate, din Nord, din Moulhouse, 

Paris, Bordeaux, Lyon. Mă invada, mă învăluia. 

Levitam!  

În 12 aprilie 2020 am trăit 24 de minute și 56 de 

secunde ACOLO. Au început să mă doară 

omoplații odată cu primul sunet din Panis 

angelicus a lui Cesar Frank,  Ave Maria a lui 

Johann Sebastian Bach mi i-a frânt, iar Santa Maria 

de Piedro Mascagni m-a făcut una cu pământul. 

Zăceam înmărmurită, când Domine Deus a lui 

Gioachino Rossini a început să-mi modeleze 

aripile. John Newton (cu sunetele venite din 

Amazing Grace) m-a eliberat de legea gravitației. 

Deasupra plutea doar vocea lui Andrea, în 

imensitatea unei lumi pustii, în Ziua Învierii, cu 

ochii închiși în afară...  

Cum ar fi dacă ar rămâne doar muzica din (de) noi? 

 

Tabita FĂRCAȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce-mi place în școala online 

 

(Erik ) Îmi place școala online, deoarece profesorii 

pot da teste sub forma de formular și pot preda 

lecții pe jamboard, așa că nu rămânem în urmă cu 

materia. 

(Odey) Îmi place școala online, deoarece poți 

călători și în același timp să fii și conectat cu școala. 

(Mihai) Îmi place școala online, deoarece nu 

trebuie să ne deplasăm până la școală și putem să 

învățăm mai ușor. 

(Andrei C) Mie îmi place la școala online, deoarece 

nu trebuie să mă trezesc în fiecare dimineață la 6:00 

și să merg cu tramvaiul și îmi mai place pentru că 

sunt mai calm, nu sunt foarte stresat și nu am emoții 

așa de mari.  

(Teo) Mie îmi place școala online, deoarece pot să 

stau la bunici în timpul anului școlar și nu dăm 

multe teste. Un alt bonus este că pot face mâncare 

mai bună, pe care nu trebuie să o împachetez.
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 (Ștefan) Mie îmi place că nu trebuie să ne 

deplasăm până la școală și înapoi. 

(Andreea) Îmi place școala online, deoarece este  

interactivă, putem învăța mai ușor și avem la 

dispoziție multe variante de a învăța, putem fi 

prezenți la oră, deși ne mutăm dintr-un loc în altul. 

Îmi mai place școala online, deoarece nu mai 

trebuie să cărăm acel ghiozdan greu după noi, 

putem să ne trezim mai târziu decât o făceam în 

timpul școlii cu prezența fizică. Unele teme le 

putem face pe laptop și este mai la îndemână decât 

să stai mult timp să scrii în caiet.  În concluzie, 

școala online este mai comodă și mai ușoară decât 

cea fizică. 

(Alesia) Îmi place la școala online, deoarece putem 

interacționa mai ușor. 

(Rareș) Îmi place că nu trebuie să mă trezesc așa de 

devreme, ca să merg la școală. 

Mie (Romina) îmi place şcoala online, deoarece 

înţeleg mai bine lecţiile datorită aplicaţiilor şi  

prezentărilor făcute de domnii profesori. Dacă se 

întâmplă să nu aud care este tema, de cele mai 

multe ori o găsesc pe classroom. Majoritatea 

temelor pe care le primim le putem face pe 

calculator şi mi se pare mult mai uşor. Eu am în 

drive şi în laptopul meu câte un fişier cu fiecare 

materie, ca să îmi fie mult mai uşor când vreau să 

învăţ. La orele online sunt mult mai activă şi mai 

atentă decât la şcoala fizică. Sunt multe metode în 

care se poate învăţa mai bine: prin schiţe colorate 

şi curate, prin prezentări, documente, jocuri, cum 

ar fi Kahoot. 

(Bogdan) E mult mai ușor pentru mine să fac ore și 

teme. 

 

(Denis) Îmi place că am timp să îmi respect rutina 

de dimineață fără să fiu îngrijorat de timpul în care 

ajung la școală. 

Mie (Corde Alexandru) îmi place școala online 

pentru că am mai multe variante de a învăța. 

Și când e vorba de mâncare pot să îmi aleg de acasă 

fără să fiu restricționat la sandviș. 

(Dragoș C) Îmi place școala online, pentru că 

putem să fim mai relaxați și putem să ne 

concentrăm mai bine și nu ne trezim dimineața 

devreme. 

 (Cristina F) Îmi place școala online, deoarece nu 

trebuie să mă trezesc așa de dimineață, iar lecțiile 

sunt mult mai interactive deoarece profesorii pot 

folosi diferite aplicații. Temele le termin mult mai 

repede, deoarece imediat ce sunt gata orele online 

sunt acasă și nu mai durează jumătate de oră 

drumul de la școală până acasă. Îmi place faptul că 

temele sunt puse pe classroom și dacă rămân în 

urmă la vreo lecție nu mai trebuie să o cer de la 

colegi deoarece o am pe classroom. 

Mie (Daria) îmi place că stăm acasă mai comozi 

decât la școală și nu mai trebuie să ne trezim la 6:00 

ca să prindem autobuzul sau să ajungem la timp cu 

mașina, deoarece acum având școală online doar ne
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trezim, ne pregătim pentru ore și apoi intrăm 

liniștiți la ore de la biroul nostru.Mie (Iulia) îmi 

place școala online deoarece nu sunt nevoită să mă 

trezesc dimineața devreme, pot sta relaxată la mine 

în cameră, iar dacă mă simt rău pot asista la ore 

chiar și așa.   

 (Vanesa) Îmi place școala online, pentru că nu 

trebuie să mă trezesc dimineața și că unele teme 

sunt sub formă de proiecte.  

 (Amalia) Îmi place școala online, deoarece putem 

dormi mai mult și ne este mai ușor să ajungem la 

școală. Este mult mai avantajos la teme, deoarece 

le putem face direct pe calculator. Este mai bine 

deoarece nu mai trebuie să facem naveta, mai ales 

cei care stau în sate și așa nu mai pierdem timp pe 

drum spre școală și înapoi înspre casă. 

 (Dragoș P.) În școala online îmi place, pentru că 

stăm acasă. Dacă ne e foame putem mânca în 

timpul orei, deoarece ne avantajează microfonul și 

camera, putându-le porni sau opri. În plus, îmi 

place școala online pentru că stăm acasă și 

terminăm mai repede orele. 

(Eduard Ș.) Îmi place scoala online pentru că 

lecțiile sunt postate și nu pot rămâne în urmă, orele 

par mai interesante și înțeleg mai multe decât 

înainte. 

(Alexia) Mie îmi place școala online, deoarece pot 

să dorm mai mult și la școala online orele devin mai 

interesante. 

(Victoria) Prin școala online am avut posibilitatea 

să învăț metode noi sau mai bune de a folosi 

aplicațiile și cum să lucrez mai bine de pe telefon, 

calculator sau orice înseamnă tehnologie. 

(Ana) Mie îmi place școala online, pentru că orele 

sunt interesante pentru că profesorii pot partaja 

ecranul și ne predau lecțiile mai ușor și mai 

distractiv. 

(Cynthia) Școala online nu este atât de stresantă ca 

cea fizică. În plus, am învățat mai multe aplicații de 

care nu aflasem până acum, aplicații ce îmi permit 

să fac prezentări frumoase și proiecte interesante. 

(Eduard C.) Mie îmi place școala online, deoarece 

când sunt ascultat, nu am emoțiile pe care le aveam 

în școala fizică. 

CLASA A VII-A 

* 

În mod ironic, cred că cu toții am devenit mai 

sociabili în pandemie. De exemplu, eu am făcut 

cunoștință cu timpul liber, care mi-a prezentat 

copilul lui plictiseală, care m-a introdus prietenei 

sale bucătărie, care m-a prezentat verișorilor ei, 

ustensilele de gătit și ingredientele, care ne-au făcut 

cunoștință mie și celui mai bun prieten al meu: 

gătitul. Prin urmare, pandemia ne-a oferit fiecăruia 

oportunitatea de a ne dezvolta talentele și pe noi 

înșine, forțându-ne să socializăm cu dorințele 

noastre. (Arina DUMITREANU) 

Această perioadă neobișnuită mi-a adus mai mult 

timp liber, în care am putut să pun accent pe ceea 

ce mă făcea mai fericită. Spațiul de meditare, al 

eliberării granițelor sufletului meu, era întotdeauna
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situat între codru și apă, soare și lună. Un alt aspect 

pozitiv îl reprezintă timpul alocat sportului, având 

ca urmare un corp mai puternic și o minte mai 

sănătoasă. (Cristina BACIU) 

Dincolo de aspectele negative ale izolării, se poate 

observa și rolul important pe care l-a avut în 

dezvoltarea noastră personală. Înainte de pandemie 

nu aveam timp pentru noi, tot timpul petrecându-l 

în fața unui ecran sau alergând și stresându-ne 

pentru lucrurile banale, fără a mai avea răgazul să 

ne ascultăm cu adevărat.  

Odată cu pandemia, timpul nostru a crescut 

semnificativ. Nu l-am mai pierdut deplasându-ne și 

am început să-l investim în noi, în nevoile noastre. 

Am învățat să ne ascultăm, să ne descoperim noi 

pasiuni, să petrecem mai mult timp cu familia și ne-

am putut axa mai mult pe studiu.                                                                                    

(Mariabela BRADEA-PINTIUȚA) 

În timpul izolării am avut mai mult timp de învățat, 

iar pe noi, cei care am fost în ani terminali, ne-a 

ajutat mult la examene. De asemenea, am fost mai 

liberi. Am avut mai mult timp pentru noi și am aflat 

ce alte lucruri ne preocupă. Am aflat o mulțime de 

alte activități cu care să ne ocupăm timpul și ne-am 

perfecționat în cele deja știute. 

Pandemia ne-a arătat cât de important este să știi 

cum să îți alegi prietenii și care sunt oamenii care 

stau alături de tine în orice situație. De asemenea, a 

fost și un test pentru multe relații.                                                        

Fiecare am aflat mai multe lucruri despre oamenii 

cu care trăim, fiind nevoiți să stăm mai tot timpul 

împreună. Ne-a făcut să apreciem relațiile pe care 

le avem cu ceilalți, să apreciem timpul petrecut 

împreună. (Ioana MAGHIAR) 

Pandemia de coronavirus a apărut într-un moment 

foarte neașteptat pentru noi toți. Însă ne-a ajutat sa 

petrecem mult mai mult timp alături de familiile 

noastre cu care ne petreceam foarte puțin timp.  

Înainte ca acest virus să oprească timpul se 

întâmpla să amânăm anumite activități pentru că 

aveam un program încărcat. Dar pandemia ne-a 

forțat să ieșim din zona de confort și să încercăm să 

facem lucruri diferite. (Bianca STEIN) 

În această perioadă, multe familii s-au separat, dar 

în cazul meu, familia s-a apropiat pentru că am 

petrecut mult timp împreună și am reușit să ne 

cunoaștem cu toții mai bine. Cum ambii mei părinți 

au lucrat de acasă în timpul izolării, ne-am făcut un 

program în care stăteam împreună cu toții, vorbeam 

și ne jucam. Așa ne-am apropiat mai mult și mă 

bucur că am avut șansa de a fi mult mai deschisă cu 

familia mea. (Rona GAVRA)  

CLASA a IX-a A 

 

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost, nu s-ar 

povesti deloc (o citez pe cea mai tânără 

povestitoare pe care o cunosc). A fost nu demult, 

un martie de neuitat. Un martie care pe lângă 

mărțișoare a adus cu el și o școală altfel. Școală 

online. Auzisem de această modalitate de educație, 

dar o refuzasem categoric. Îmi era imposibil să mă 

văd implicată într-o astfel de „mascaradă”. Și, 

totuși, în mai puțin de trei săptămâni m-am trezit în 

multe grupuri de WhatsApp, în conturi de Discord,
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Zoom.... Wow, am fost foarte fericită să aud dinnou 

vocile elevilor mei, de care mi se făcuse dor. Apoi 

am cunoscut aplicația Google Meet. Ce fericire! 

Puteam să îi și văd pe elevii mei, deși majoritatea 

se ascundeau în spatele unor inițiale 

înspăimântătoare de pe ecran (o fac și acum, nu-i 

vorbă...).  

Și iată-mă aproape de un alt martie. Și tot în online. 

Am descoperit că nu e așa de rău. Ceea ce îmi oferă 

școala online este superior școlii fizice – minunata 

tablă Jam,  creativul quizz, ppt - uri colorate, 

chipuri dragi și zâmbitoare sau plictisite dincolo de 

ecran sau ascunse după inițialele ce nu mi se mai 

par atât de înspăimântătoare. Plus aparenta 

disciplină – vorbim pe rând, pentru a ne putea 

înțelege. Plus aplicații atrăgătoare care îmi 

ușurează munca (punctaje socotite de sistem, spre 

exemplu). Cine știe cum va fi martie viitor? Clar că 

nu atât de neașteptat ca primul martie. Se vede bine 

că nevoia îl învață pe om.  

Laura Octavia LUP 

* 

Începusem s-o iau razna înainte de a veni acest 

tăvălugul medical peste noi, dar acum mă întreb ce 

mă făceam dacă nu venea? Nimic nu mai avea sens 

pentru mine, totul mi se părea haotic și, mai rău, 

intenționat haotic. Ni se fura timpul și viața fără 

explicații. Mai ales școala nu mi se mai părea 

școală. Trăiam cu toții, din sistem și din afara lui, 

îngropați sub hârtii, bombardați cu activități 

extrașcolare, educați de te miri cine, orbi, surzi și 

surmenați, dar dornici să gustăm din toate, să nu 

cumva să ratăm ceva esențial; era apoi isteria de 

concursuri/ olimpiade/ cursuri/ programe/ 

perfecționări/ remedieri/ recuperări etc.; apoi era 

dezvoltarea personală; și activitățile de voluntariat; 

ș. a.m.d. Timp ocupat până la refuz cu de toate, fără 

ordine, fără noimă. Să n-ai timp să te plângi, să vezi 

ce ți se întâmplă. Să n-ai timp pentru oameni 

adevărați, pentru tine cel atât de uzat și fragmentat, 

pentru ceea ce e cu rost, viu, veșnic. Nu știu cum 

vă simțeați voi, dar mie îmi venea să urlu și, uneori, 

chiar o făceam.  

Apoi, un februarie bisect a adus criza. O fi fost rău 

că am stat în casă, că ieșeam cu declarație, că ne-

am izolat și distanțat, că eram speriați de moarte și 

de boală, că ne-am mutat cu totul în online, dar 

pentru mine a fost salvator. Mai real și mai 

adevărat. Dintr-o dată am avut timp. Am avut tihnă. 

Și am respirat. Și am plâns. Și am râs. Și m-am 

îngrijorat cu adevărat pentru ceea ce merită, ceea 

ce contează. Și dacă n-am fost în vacanță și la nunți 

și la petreceri, a fost pentru că am ales eu. Și dacă 

am stat departe de alții, a fost pentru binele tuturor. 

Pentru că atunci când eram aproape nu i-am văzut 

destul de bine, nu mi-a fost destul de dor, nu mi-a 

păsat decât din cuvinte.  

A fost timp de respiro, un intermezzo necesar 

înainte de alte crize care vor urma și pentru care nu 

știu dacă ne putem pregăti cu adevărat, dar ne 

putem măcar odihni. Ca un soldat între bătălii.      

Elena LUCA                      
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