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  Eu văd ideile ca pe niște 

săgeți care, în loc să aibă 

vârful îmbibat în otravă, 

au vârful îmbibat cu 

medicament. 

Personal, asociez cititul cu o 

formă de terapie sau de igienă 

emoțională. (...) Scriitorii merită 

statutul de eroi, pentru că 

deschid ochii care nu se uită. 

...pentru o instituție, anii 

acumulați îi asigură 

eternitatea. (...) De aceea, 

LA MULȚI ANI liceului 

nostru! La cât mai mulți 

oameni valoroși. 

(Patrik PUSZTAI, pag.18) (Beatrice FANEA, pag.25) (Laura Octavia LUP, pag.2) 
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De ziua ta 

Probabil este ciudat să te gândești că omul greșește 

atunci când se bucură, ba mai mult, celebrează că a 

mai trecut un an din scurta lui viață. O face de două 

ori: întâi de Revelion, când toată planeta 

sărbătorește intrarea într-un an nou, respectiv 

ieșirea dintr-un an vechi. Apoi o mai face, fiecare 

după posibilități și înclinații, de ziua în care s-a 

născut. Se bucură, cu tort, cu surle și trâmbițe, că a 

mai trecut un an din viața lui. Ca un contrapunct, 

lumea îi urează ,,La mulți ani!”. În fiecare an, iarăși 

,,La mulți ani!”... Așa, să nu se termine sacul cu ani, 

să se mai bucure omul că i-a mai trecut unul.... 

De fapt, este de plâns omul, cu toți anii lui... cu 

fiecare an, dar și cu fiecare ,,La mulți ani!”. Sacul 

cu ani nu se mai umple, se tot golește, căci, bietului 

om i-a fost hărăzit un traseu, unul singur și scurt, 

din păcate. E o stare, a noastră, sub ceruri/ care 

ne-a fost dată/ veșnic/ Și veșnic luată (Petru 

Creția). 

Altfel stau lucrurile cu o instituție. Unei instituții i 

se poate ura ,,La mulți ani!” căci traseul ei nu mai 

depinde de o stare care i-a fost hărăzită, ci depinde 

de câți ani au în sac oamenii care o reprezintă. 

Depinde de cât de mult sacul cu ani al oamenilor s-

a mărit și a căpătat valoare. Existența unei instituții 

depinde, deci, de valoarea oamenilor ei, de aceea, 

atunci când i se urează unei instituții ,,La mulți 

ani”, i se urează, de fapt, la cât mai mulți oameni 

care să umple sacul cu ani ai instituției. 

Urarea ,,La mulți ani” îndreptată către o instituție 

este valabilă și pertinentă, căci spre deosebire de 

om care, cu cât acumulează mai mulți ani, cu atât 

se apropie de sfârșitul traseului, pentru o instituție, 

anii acumulați îi asigură eternitatea. Cu cât are mai 

multă vechime, cu atât capătă mai multă valoare. 

De aceea, LA MULȚI ANI liceului nostru! La cât 

mai mulți oameni valoroși, cu sacul plin, nu numai 

de ani, ci de calități care să facă din el un liceu cu 

vechime. 

Prof. Laura Octavia LUP                                                                                                            

 

 

La planète sauvage – film de animație 

 

Planeta sălbatică ( La Planète sauvage) este 

un film SF de animație din 1973, o coproducție 

franco-cehoslovacă  în regia lui René Laloux, 

adaptat după un roman din 1957 de Stefan Wul, 

Oms en série. Filmul a fost distins cu Marele 

Premiu special al juriului de la Festivalul de Film 

de la Cannes în 1973 și în 2016 s-a clasat pe locul 

al 36-lea în topul celor mai bune filme de animație 

realizate vreodată, clasament întocmit de 

revista Rolling Stone. René Laloux, regizor și 

creator împreună cu Roland Topor au animat 

această capodoperă la care au lucrat 10 ani (1963-

1973). 

Imaginați-vă o lume străină, plină de creaturi 

ciudate. În acea lume omul este precum o furnică, 

mică și nesemnificativă.

editorial 

cinefilie 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Film_SF
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Laloux
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Oms_en_s%C3%A9rie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone
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René Laloux, prin filmul lui animat, propune o 

temă foarte dură. Specia inteligentă, cea nativă pe 

Planeta fantastică se numește Traag. Ființele au 

forma corpului uman, dar cu o culoare a pielii 

albastră și ochi roșii. Cealaltă specie a planetei este 

omul. Oamenii au fost răpiți de Traag și sunt ținuți 

ca animale de companie, dar nu sunt priviți ca 

viețuitoare. Deci, autorul filmului prezintă 

opresiunea speciei inferioare, neinteligente, chiar 

dacă aceea este capabilă de gândire logică, având 

propriile principii. Filmul începe cu o scenă în care 

un Traag își bate joc de o femeie și de copilul ei. 

Femeia moare și copilul rămâne la Tiwa, o fată 

Traag. El este numit Terr și va fi protagonistul. 

Deja, din primele câteva minute, este prezentă acea 

absență a semnificației vieții omenești care 

reprezintă o simplă jucărie pentru „rasa 

superioară”. Astfel, o altă temă este introdusă în 

film, rasismul.  

Greșeala fatală a fetei Traag este că îl lasă pe Terr 

să învețe cu ea, subestimându-l și presupunând că 

nu e capabil de inteligență. Protagonistul ajunge să 

dețină știința necesară de a supraviețui pe planeta 

fantastică. Tiwa învață datorită unei căști până când 

merge la „școală”. Terr se folosește de știința 

căpătată, evadează și îl găsesc ceilalți oameni care 

erau sălbatici. Aceștia erau refugiați într-un copac 

care nu era atât de accesibil pentru „oamenii 

albaștri”, dar pentru animale, da. După ce oamenii 

suprapopulează planeta, Traag au început un 

proces de eliminare a acestora, fiind omorâți ca 

niște șobolani. Prin subestimarea științei și a 

capacităților de adaptare a omului, de către Traag, 

oamenii ajung să descopere planeta artificială care 

funcționa ca și un satelit.  Pe aceasta se află statui 

de Traag unde aceștia meditează pentru a-și 

menține pacea și liniștea sufletească. După un 

proces lung de opresiune se ajunge la pacea celor 

două rase și acceptarea oamenilor de către Traag.  

René Laloux este unul dintre cei mai cunoscuți 

animatori de science-fiction. Foarte mulți spun că e 

Planeta fantastică este cel mai ciudat film animat, 

ceea ce e adevărat, dar prezintă, prin animație, 

particularitățile omenirii. În literatura de 

specialitate, capodopera lui Laloux are o recenzie 

de nota 9 din 10.        

                                                          Noah VIRAG 

 

Înștiințarea finalului 

 

Pelicula românească Funeralii fericite este al 

doilea film al regizorului român extrem de talentat, 

Horațiu Mălăele, apărut în 2013. El este precedat 

de cel mai cunoscut film al său, Nunta mută (2008) 

și urmat în 2019 de cea mai recentă peliculă: Luca. 

Tot ce atinge Horațiu Mălăele se transformă în 

teatru. Pentru că Mălăele este înainte de toate un 

mare actor de teatru. Înclinația lui pentru metaforă 

se vede în fiecare film al său. De aceea sunt 

convinsă că Mălăele face film de dragul artei și 

atât.
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Funeralii fericite este alcătuit, ca celelalte filme, 

din două lumi distincte. O lume obișnuită, banală și 

una mistică, fantastică. Misticul pătrunde în real 

smulgându-l pe om din prozaic. Temele dezvoltate 

de creația lui Mălăele sunt teme mari ale omului: 

sensul existenței, moartea, iubirea și destinul. 

Filmul pune omul față în față cu destinul: un destin 

implacabil sau clement? Se va vedea pe parcursul 

derulării imaginilor. Destinele lui Lionel Frunză 

(jucat magistral de Horațiu Mălăele) și a celor doi 

prieteni ai săi: Igor (Igor Caras-Romanov) și Kiril 

(Sandu Mihai Gruia) constituie trama filmului. 

După un început banal, camera de luat vederi te 

duce într-un spațiu eliadesc veritabil: La țigănci. 

Această vizită pare a fi desprinsă de lumea profană 

pentru că protagoniștii sunt beți, însoțiți de trei 

grații, ca în nuvela lui Eliade, și, mai ales, pentru 

că la reîntoarcerea în acel loc, personajele nu mai 

au acces la spațiul sacru. Locul este pustiu, fără 

nicio urmă care să demonstreze vreo prezență reală. 

Întâlnirea cu țiganca-ghicitoare este decisivă 

pentru că ea schimbă dramatic cursul vieții 

protagoniștilor. Ghicitoarea le prezice celor trei 

prieteni când își vor da obștescul sfârșit. Igor și 

Kiril află chiar felul în care vor părăsi condiția 

umană. Dacă timpul lui Kiril este prea scurt ca să 

mai facă ceva, Igor mai are timp să se pregătească. 

Însă lui i se pare imposibil să moară înecat, pentru 

că este un fost înotător de performanță. Se vede aici 

incapacitatea omului, care se crede invincibil, de a 

accepta că trebuie să moară. 

Viețile celor trei sunt spulberate din momentul în 

care lui Kiril i se întâmplă întocmai cum a prevăzut 

bătrâna. De aceea, cei doi prieteni rămași simt că 

legătura lor strânsă va putea împiedica împlinirea 

cuvintelor rostite de prezicătoare și stau mereu 

împreună. Însă, este imposibil, căci destinul 

rămâne implacabil. Igor dispare și el. Lionel 

rămâne singur, condamnat să trăiască drama 

pierderii celor doi prieteni și teroarea celor 5 zile 

pe care le mai are până la finalul vieții sale.  

Lionel, pus față-n față cu moartea, este forțat să 

gândească la sensul existenței sale și inevitabil la 

moartea pe care o acceptă (își pregătește 

înmormântarea), o dorește cu disperare (încearcă 

mai multe variante de sinucidere) sau se chinuie s-

o îndepărteze. Însă, din momentul în care moartea 

îi dă târcoale insistente, apare o femeie misterioasă. 

Universul ei este diferit de lumea prozaică. Pare 

venită dintr-o altă epocă sau chiar dintr-o altă lume, 

o lume paradisiacă, populată de îngeri, clovni și 

muzicieni. Este o lume coborâtă în profan cu scop 

precis: acela de a-l pregăti pe Lionel pentru 

dincolo, căci femeia îl asigură că totul va fi bine. 

Există chiar un spațiu care-i permite lui Lionel să 

vadă frânturi din acea lume. 

De acum, prin Lionel, Horațiu Mălăele surprinde 

propriile drame interioare legate de teama omului 

singur în fața morții. Căci, aflăm încă de la
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începutul filmului, că Lionel este un om singur, 

nemaipomenit de singur (abandonat de părinți, 

crescut în orfelinate), forțat să-și pregătească 

propria înmormântare. Pregătirile acestea nu fac 

decât să continue mascarada vieții, căci țin de 

formă: să dea cât mai bine la public, să-i iasă cât   

mai bine ultimul act jucat. Și să nu-i mai lase timp 

pentru pregătirea esențială. 

Acum filmul coboară din nou în profan. Aici 

Mălăele este un critic dur al lumii românești actuale 

care transformă un moment atât de dureros și 

profund în același timp, într-o afacere profitabilă. 

Vânzătorul de la pompe funebre, schilod și aproape 

orb, este afaceristul român lipsit de compasiune. 

Mass-media încearcă să filmeze un reality-show (o 

moarte live – cine a mai văzut?), strânge mase care 

vor să-l salveze pe Lionel de moartea-i prevestită, 

oameni care devin automat fanii postului de 

televiziune salvator. Vecinii îi devastează 

apartamentul, însușindu-și lucrurile lui, întocmai 

ca într-o veritabilă scenă călinesciană. În tot acest 

vacarm creat, ceea ce este esențial în viața unui om 

lipsește cu desăvârșire: iubirea. Iubirea care i-a 

lipsit cu totul lui Lionel, iubirea după care tânjește 

orice ființă umană. 

Întrebarea la care Horațiu Mălăele încearcă să 

formuleze un răspuns este legată de rostul vieții. 

Aceasta este și concluzia filmului: tot ceea ce 

rămâne din viața unui om este iubirea. Ea este 

rațiunea pentru care merită să trăiești. Iubirea de 

părinți, de prieteni, de semeni. 

Iubirea poate transcende moartea. Căci dragostea-

i unica vecie dată nouă. Atunci să iubim, dar să o 

facem cu sufletul. 

Prof. Tabita FĂRCAȘ 

 

 

Guzel Iahina - un alt fel de literatură 

 

Oricine este familiarizat cu literatura rusă prin 

Nikolai Gogol, Lev Tolstoi, F.M. Dostoievski sau 

mai recenții Ludmila Ulițkaia sau Evgheni 

Vodolazkin, nu are cum să nu se lase prins de 

frumusețea scriiturii lui Guzel Iahina. Cititorul este 

aruncat pur și simplu în vârtejul unor situații din 

care singur trebuie să iasă la liman, fără niciun 

ajutor din partea naratorului. Lectorul va fi obligat 

să participe efectiv și afectiv la acțiune. Cât despre 

participarea afectivă, autoarea nu mizează pe 

sentimente pozitive, ci îi provoacă cititorului 

revolta, groaza, uimirea, scârba, disprețul, teama… 

toate acestea pentru a-l obliga să își schimbe 

viziunea asupra a tot ce știa despre o anumită 

situație cu care era familiar. 

Trei romane are scriitoarea, toate apărute la Editura 

Humanitas, în Colecția „Raftul Denisei”. 

În 2015 publică primul roman, Zuleiha deschide 

ochii, inspirat din relatările bunicii ei, o învățătoare 

tătară care a petrecut șaisprezece ani într-o colonie 

de muncă din Siberia. Al doilea, Copiii de pe     

recenzie de carte 
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Volga, 2018, vorbește despre coloniile germane de 

pe Volga, despre moarte, despre o iubire care 

depășește moartea și despre adevărate lecții de 

supraviețuire. Cel mai recent roman, Trenul spre 

Samarkand, apărut în 2021, se inspiră, ca și Zuleiha 

deschide ochii, din istoria familiei sale – bunicul 

patern al scriitoarei a făcut parte dintr-un eșalon de 

copii trimiși în Turkestan, în 1922. Actualmente 

este în curs de traducere în peste 20 de limbi, iar 

drepturile de ecranizare au fost deja cumpărate de 

cunoscutul regizor rus Aleksei Efimovici. În total, 

cărțile lui Guzel Iahina sunt în curs de traducere în 

peste 40 de țări. 

Toate trei romanele merită citite. Primul m-a 

îngrozit, al doilea m-a uimit, al treilea m-a șocat. 

Dar, împreună, m-au bucurat, m-au transformat, m-

au ajutat să alcătuiesc mental o hartă a unei 

umanități neștiute, doar intuite, dar mereu ascunsă 

în cele mai adânci cotloane ale minții. Asta pentru 

că, probabil, stă în firea omului comun și comod, 

să fugă de ceea ce este urât, dezgustător, 

abominabil și inconfortabil. Omul comun își 

întoarce ochii de la cruzime, de la răutate și 

suferință. Știe că există, dar preferă să ignore că ar 

exista. Romanele autoarei Guzel Iahina te obligă să 

VEZI ceea ce este urât și îngrozitor și nu te lasă 

până nu vezi tot, căci numai așa poți ajunge să 

înțelegi ce înseamnă cu adevărat fericirea, 

bunătatea, generozitatea, credința, iubirea. Cu atât 

mai mult e de apreciat ultimul roman, cu cât este un 

roman cu și despre copii. Copii de la care adultul 

care sunt are de învățat. 

Așadar, despre ce este vorba? Despre un drum 

foarte lung, de șase săptămâni, parcurs pe o cale 

ferată – în plină criză economică ce măcina Rusia 

în 1923 – de către un tren care duce 500 de copii 

din Povolgia spre Samarkand. Acești copii sunt 

aleși dintr-un orfelinat, vorba vine, dintr-o clădire 

dezafectată unde erau sub îngrijirea statului mai 

mult de 500 de copii, de toate vârstele, înfometați, 

bolnavi, dezbrăcați și desculți. Nu se poate uita 

pagina în care sunt descriși prima dată: “Și aici 

zăceau nu copii, ci schelete de copii: pe scaunele 

așezate la rând erau improvizate culcușuri din 

cârpe. Deasupra odihneau niște oase – subțirele, 

acoperite cu o piele cenușie, fleșcăită. Cu aceeași 

piele erau acoperite și craniile, și fețele, care 

păreau a consta doar dintr-o gură mare și din 

orbitele ochilor…”. Comisia care îi alege este 

alcătuită din comisarul Belaia – o femeie dură, dar 

care știe că rostul ei este să salveze cât mai mulți 

copii, șeful, comandantul forțelor civile de tineret, 

Deev, un felcer medic, Bug, înalt, gros și încruntat, 

dar om de bază, un bucătar aproape transparent, 

Memelea și cinci voluntare, sore sociale: o fostă 

cameristă, o soție de funcționar, al cărei soț murise 

în 1917, o văduvă de preot, o croitoreasă ruinată, o 

țărancă bașkiră, o bibliotecară și un fost om de 

știință, ihtiolog, Fatima.  

Ghirlanda cum era numită garnitura, găzduia 

așadar 510 suflete – pe lângă cei 500 de copii din 

orfelinat, Deev se trezește în brațe cu un nou-născut 

pe care mama i-l aruncă, la propriu în brațe, ea 

sfârșind sub roțile trenului – știa că nou-născutul va 

supraviețui doar în acel tren, ceea ce se și întâmplă, 

cu ajutorul unei cățele care e urcată în tren pentru
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a-l alăpta. Deev ar vrea să adune toți copiii pe care 

îi întâlnește în cale, deoarece, aflăm spre finalul 

romanului, dintr-un exces de zel, apărând o 

încărcătură de ciocolată, a ucis nouă copii, pe 

întuneric, copii care s-au furișat să mănânce, copii 

pe care Deev soldatul îi percepe ca pe niște tâlhari. 

Când, dimineața, vede că a ucis copii, nu adulți, 

rămâne indiferent, în aparență, însă fețele mânjite 

de ciocolată, mâinile mai subțiri decât ramurile 

unui copac tânăr, îl vor urmări și îl vor obliga să 

urce în tren orice copil găsește. Află însă un adevăr 

crud pe care i-l strigă în față temuta Belaia: Să fii 

bun nu înseamnă să promiți vrute și nevrute, să 

suspini și să verși lacrimi pentru bieții bolnavi… să 

fii bun înseamnă să te gândești la toate. Să te temi 

de toate. Și să previi totul. Ca să fii bun, trebuie să 

știi cum. Să știi să refuzi. Să strunești. Să 

pedepsești. Deev se dovedește a fi bun așa cum 

spune Belaia, dar definiția acesteia este adaptată, 

căci Deev nu se poate abține să nu salveze un băiat 

sălbăticit care devine câinele lui de pază – din nou 

la propriu – băiatul, poreclit de Deev, Zagreika, 

rămas fără părinți, fără niciun adult în tot satul (mor 

de foame), bântuie prin tot ținutul și uită să 

vorbească, să se poarte ca oamenii și își însușește 

instincte animale: mârâie, lipăie, râcâie pământul 

cu unghiile devenite ghiare. La un moment dat, 

naratorul se dă la o parte și cititorul intră în mintea 

lui Zagreika și aflăm detalii șocante înregistrate de 

mintea lui de copil – sora lui este mâncată de lupi; 

pentru a-l salva pe el, mama o sacrifică întrucât era 

aproape moartă din cauza inaniției. Mama se 

topește, din nou la propriu, devine din ce în ce mai 

mică din cauza lipsei de hrană și de apă. Băiatul 

rămâne singur, intră în casele din sat. Nu găsește în 

ele decât morți, cei mai mulți copii ca el, se pare că 

adulții au luat calea peregrinării în căutarea hranei. 

Ca animalele. Destinul lui se împletește cu destinul 

Ghirlandei din momentul când Zagreika s-a întins 

pe șine așteptând moartea. Moartea are chip de om 

tânăr care îl întreabă ce faci, frate, pe șine?. 

Moartea îl ia în brațe, îl spală și îl readuce la viață. 

Deev mai află că a fi bun înseamnă să fii curajos. 

O dovedește Deev cu prisosință când își asumă 

hotărârea de a împărți o garnitură sanitară plină 

ochi cu alimente, pe care trebuia să o păzească, 

până la noi dispoziții. Văzând că oamenii mor de 

foame lângă el, hotărăște să împartă oamenilor din 

oraș toată încărcătura, cu riscul de a fi ucis pentru 

insubordonare. 

Să fii bun înseamnă să fii umil și să te lași umilit – 

aruncat într-o groapă de bursumani – o trupă de 

guerilă care urmărea și ucidea tot ceea ce ținea de 

Armata Roșie. Batjocorit, gata să fie mâncat de un 

câine, Deev explică în rusește, deși asupritorii lui 

nu îl înțelegeau, că trebuie să ajungă la trenul de 

care se îndepărtase în speranța de a găsi hrană și 

apă. Se lasă lovit cu oasele de la masă, stropit cu 

resturi, dar el continuă să vorbească știind că 

TREBUIE să ajungă la copiii lui care TREBUIE 

duși la destinație. 

Să fii bun mai înseamnă să știi când să riști – Deev 

ajunge la destinație cu 501 copii la bord. A avut 

pierderi de-a lungul călătoriei, a îngropat peste 80 

de copii, unii au murit de holeră, alții de bolile cu
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care se îmbarcaseră, dar Deev i-a înlocuit cu copii 

aflați pe drum. Pentru a nu fi deconspirați îi aduce 

pe toți la aceeași condiție: tunși chilug și dezbrăcați 

(copiii din Povolgia purtau cămăși albe, dăruite de 

soldați). Toate cămășile albe sunt aruncate, astfel 

încât toți copiii devin unul. 

În afară de ce învață Deev, cititorul învață ce 

înseamnă iubirea, acea iubire pe care o 

propovăduiesc creștinii, necondiționată și sinceră, 

ca iubirea Fatimei pentru toți copiii din tren; ce 

înseamnă puterea cuvântului prin paginile dedicate 

comandantului Belaia – la fel ca în cazul lui 

Zagreika, naratorul se retrage și o lasă pe Belaia să 

descopere satele înzăpezite și oamenii morți în ele, 

copii care își rod degetele să își astâmpere foamea, 

copii care mănâncă pământ ca să își umple burta cu 

ceva… copii pe care trebuia să îi salveze. 

Dincolo de toate, dincolo de toată urâțenia lumii 

răzbat viața și speranța. 

Ghirlanda se pregătește să mai salveze copii, cu 

aceiași oameni în pântecele ei. Cu Deev cel bun la 

comandă. Cu Fatima cea blândă și iubitoare. Cu 

Beg cel puternic și priceput. Cu Belaia cea aspră, 

dar atât de înțeleaptă.  

Prof. Laura Octavia LUP 

 

Femeia de dincolo de rânduri,  

Sylvia Plath 

 

Înainte de a înțelege universul volumului de poezii 

intitulat Ariel, este nevoie să cunoaștem un aspect 

important al vieții scriitoarei. Sylvia Plath, suferea 

de depresie, boală care a avut o influență foarte 

mare și nefastă asupra vieții sale și, implicit, și 

asupra operelor sale literare.  

Ariel este al doilea volum de poezii al autoarei, 

publicat în 1965, la doi ani după moartea sa. Cele 

40 de creații din această carte au fost scrise în mai 

puțin de un an, într-o explozie de creativitate 

determinată de aflarea adulterului comis de soțul ei, 

Ted Hughes, fapt care face acest volum diferit de 

primul, Colosul și alte poezii (1960)  și de romanul 

semi-autobiografic intitulat Clopotul de sticlă 

(1963). 

În Ariel, Sylvia Plath se îndepărtează de 

feminitatea care era obligatorie pentru scriitoarele 

din acea perioadă și prezintă o versiune mai 

veridică a vieții unei soții din a doua jumătate a 

secolului al XX-lea, prin intermediul metaforelor și 

prin referire la pasaje din Biblie și la mituri. 

Poezia Lady Lazarus este unul dintre cele mai 

cunoscute texte poetice ale sale, în care abordează 

tema dezintegrării morale, a pierderii luptei cu 

depresia și cu moartea. În această poezie, Sylvia 

Plath trădează sentimentele sale adevărate, angoasa 

care se împletește cu furia, putând să deducem 

totodată că se simte ca fiind versiunea feminină a 

lui Lazăr, bărbatul readus la viață de către Iisus în 

Noul Testament. Ceea ce face poeziile din acest 

volum și mai speciale este trecerea rapidă și 

aproape haotică de la trăiri pozitive la stări 
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negative, care arată mai clar decât orice altceva 

criza mentală prin care autoarea trecea în viața ei. 

 În 2018 a fost publicată versiunea originală, 

needitată a poeziilor, urmată și de alte creații care 

nu au fost văzute de public, prima versiune a 

volumului fiind alterată de către soțul ei pentru a 

nu-i macula reputația. 

Acest volum de poezii este unul important și 

revoluționar pentru literatura universală. Consider 

că tristețea reflectată de paginile acestui volum este 

necesară pentru a ilustra adevărul din spatele vieții 

unei persoane cu depresie cronică, subiect 

nemaiabordat în acea perioadă într-un stil atât de 

deschis, mai ales de către femei.  

Așadar, prin citirea volumul Ariel de Sylvia Plath, 

ai parte de un dialog cu autoarea însăși care, deși 

are nevoie de ajutor, ea nu ți-l cere, ea cere numai 

să fii atent și să asculți ce are de zis. Așa, ca în 

mărturisirea: sunt opera voastră/ sunt bunul vostru 

de preț/ aur pur, scumpete/ ce se topește cu un 

strigăt.  

Patrik PUSZTAI  

 

De vorbă cu un viitor absolvent lăzărist 

Tudor Huza 

 

1.  Spune-ne câte ceva despre tine (nume, clasă, 

profil, calități, ce te motivează etc.). 

Mă numesc Huza Tudor, sunt elev în clasa a XII-a 

la profilul matematică-informatică, priceput la 

informatică, în principal cea aplicată (robotică), 

înclinația înspre aceasta provenind din felul meu de 

a vedea oamenii, lumea și viața în general. Aș 

spune că factorul meu motivațional principal este 

succesul, dar, adesea, și curiozitatea față de diverse 

aspecte ale lumii. 

 

2.  Vorbește-ne despre pasiunile tale! 

În ceea ce privește pasiunile mele, acestea se învârt 

în jurul calităților mele, astfel, pe lângă afinitatea 

mea către informatică (în toate formele acesteia), 

mai sunt pasionat de un mic sport numit airsoft, 

care se aseamănă într-o anumită măsură cu 

paintball-ul, iar în ceea ce privește jocurile video, 

le prefer pe cele de strategie militară.
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3. Ce prețuiești cel mai mult la oameni? 

Această întrebare este mai complicată, dar 

răspunsul este simplu: prețuiesc la un om 

altruismul, autenticitatea, dar și onestitatea, 

deoarece atunci când ai de a face cu oamenii, mereu 

există riscul ca aceștia să te rănească sau să te 

trădeze, astfel este foarte greu să te bucuri de viață 

și chiar să vrei să o trăiești, dar când vezi sub multe 

straturi de armură bunătatea în oameni sau când, în 

ciuda situației, își asumă neajunsurile și le 

transformă în atuuri, este precum o luminiță la 

capătul tunelului. 

 

4. Ce greșeli îți inspiră cea mai mare indulgență? 

A greși este omenește, a persevera în greșeală este 

diabolic; astfel, dacă cineva greșește și realizează 

acest lucru și se corectează sau acea alegere greșită 

este răul cel mai mic posibil, atunci se poate avea 

indulgență față de acea persoană, dar dacă persoana 

a comis acea greșeală din ignoranță și nici nu 

realizează consecințele și gravitatea greșelii și dă 

semne că va comite aceeași greșeală în viitor, 

atunci nu se poate justifica acordarea indulgenței. 

Am formulat astfel deoarece nu pot enumera 

anume greșeli sau chiar tipuri de greșeli, deoarece 

intenția acțiunii și nivelul de înțelegere a 

consecințelor sunt factori esențiali în determinarea 

nivelului de indulgență. 

  

5.  Care ar fi cea mai mare nenorocire pentru 

tine? 

Altă întrebare grea, deoarece în afară de a-mi 

pierde familia, pe lângă care pot spune că, la fel ca 

pentru toată lumea, ar reprezenta cea mai mare 

nenorocire, chiar și pentru cei care își detestă 

familiile, toate celelalte posibilități apar ca 

nesemnificative. 

6.  Eroii/ cărțile/ filmele preferate? 

În ceea ce privește cărțile, de departe seria mea 

favorită este Percy Jackson și Olimpienii scrisă de 

Rick Riordan, care îmbină elemente ale mitologiei 

cu romanul și cu societatea zilelor noastre, astfel 

avem povești mitologice cu zeitățile Olimpului 

desfășurate în New York și în alte locuri din SUA. 

Din punctul de vedere al filmelor și al serialelor, alt 

nume obscur este Person of Interest care a fost 

creat în SUA și urmărește aventurile unei echipe de 

justițiari care salvează persoane aflate la ananghie, 

aceștia fiind îndrumați de o Inteligență Artificială 

omniprezentă al cărei scop este prevenirea 

violențelor premeditate. Dacă ar fi să fac o listă de 

recomandări, ar necesita un articol întreg, deoarece 

sunt prea multe filme, atât de acțiune, cât și 

documentare din care se pot învăța lucruri despre 

viața reală, adesea ascunse în metafore și alegorii. 

 

7.  Ce planuri ai pentru viitor? 

Planurile mele de viitor presupun, în plan 

educațional/ profesional urmarea unei facultăți 

pentru specializare într-un sub-domeniu al 

informaticii și, eventual, să îmi deschid o firmă în 

domeniu, deși la acest moment pare improbabil, 

varianta mai probabilă fiind să mă angajez la o 

firmă sau chiar să fac freelancing; iar în plan 

personal rămâne de văzut ce-mi va aduce viața. 

 

8.  Ai participat la activități extra-curriculare în 

cadrul școlii? Care a fost activitatea preferată? 

De ce? La care dintre ele ai alege să nu mai 

participi? 

Pe parcursul celor trei ani și jumătate am participat 

la mai multe activități extra-curriculare, atât în 
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cadrul școlii, cât și în afara acesteia. În ceea ce 

privește activitățile extra-curriculare în cadrul 

școlii, am participat la Clubul de Chineză în clasa a 

IX-a, dar am ieșit înainte de finalizare pentru a mă 

putea concentra pe Clubul de robotică și 

informatică al școlii (da, acesta există) unde 

participam în calitate de mentor, eu arătându-le 

celorlați ceea ce descoperisem pe cont propriu 

referitor la robotică și la plăcile Arduino, 

componentele principale în robotica DIY. În 

prezent, având în vedere contextul general, atât cel 

al pandemiei, cât și al faptului că sunt în clasa a 

XII-a, activitățile la club s-au oprit în principal din 

lipsă de participanți, dar de departe aceasta era 

activitatea mea preferată, deoarece, față de celelalte 

activități, era pe modelul elevii învață elevii, dar 

acest model presupune mai mulți elevi interesați de 

acest domeniu. Ceea ce consider important de 

reținut este că la activitățile la care particip, particip 

deoarece îmi face plăcere. 

 

9.  Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba la liceul 

din care faci parte? 

Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie 

identificat minusul principal al liceului și anume 

faptul că nu suntem „Colegiu Național” (cred eu), 

astfel nu suntem luați în serios atunci când vine 

vorba de sponsori, de Primărie sau de firmele 

private (chiar dacă avem printre cele mai bune 

rezultate la bacalaureat din județ), dotările sunt 

învechite, aproape neutilizabile sau chiar 

inexistente dacă este să vorbim de chimie, iar 

clădirea în care am fost repartizați oferă săli de 

clase care rivalizează cu conservele de sardine. De 

asemenea, numărul sălilor de clasă este limitat, 

ceea ce presupune limitarea numărului de elevi, 

acesta aspect făcând mai dificilă organizarea 

activităților extrașcolare specializate (precum 

Clubul de robotică). 

 

10.  Consideri că ai fost îndrumat/influențat de 

vreun profesor în alegerea drumului pe care îl 

vei urma după terminarea liceului? 

Categoric da, deoarece la intrarea în liceu eram 

sceptic în ceea ce privește materiile reale, în special 

matematica și informatica, care păreau a fi limbi 

extraterestre, iar acum urmează să merg la o 

facultate de informatică, unde sunt necesare atât 

informatica, cât și matematica.  

 

11. Consideri că tinerii din generația ta trebuie să 

știe și să înțeleagă ce se întâmplă în lumea 

socio-politică? 

În ceea ce privește lumea socio-politică, sunt de 

părere că noi, ca generație, reprezentăm ultima linie 

de apărare a drepturilor și a libertăților omului, iar 

dacă noi dormim comozi până la 30 și ceva de ani 

nu vom mai avea ce drepturi și libertăți să apărăm, 

iar pentru a le apăra este necesar să fim la curent cu 

ce se întâmplă în zilele noastre, dar și cu ce s-a 

întâmplat de-a lungul istoriei, mai ales cea recentă, 

după 1989. Acest lucru se aplică și celor care nu 

sunt neapărat dispuși să pună mână pe ștampile și 

arme pentru a apăra libertatea, deoarece a ști despre 

politica modernă îți dă o șansă să nu fii fraierit de 

marionetele de la televizor, să gândești liber fără a 

ți se dicta opinii. 

12. Care sunt atuurile generației tale și cum le-ar 

putea folosi cât mai bine? 

Generația noastră are câteva atuuri, principalul 

fiind tehnologia, noi fiind cei mai adaptați spre a o 

folosi, dar, de asemenea, cunoscând și alternativa,
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copilărind pe-afară cu prietenii la o minge sau în 

drumeții, în timp ce generațiile mai tinere nu știu 

decât telefonul și PC-ul. De asemenea, un alt atu al 

generației noastre este faptul că nu am trecut prin 

tranziția post-1989 care a implicat crize 

economice, războaie, foamete și, prin urmare, noi 

am primit o șansă la o viață relativ curată. 

13.  Cum ai descrie experiența din redacția revistei 

școlii? 

După aproape un an în cadrul redacției revistei 

școlii, pot spune că aceasta a fost una dintre cele 

mai eliberatoare experiențe din ultima vreme, 

deoarece, pe de-o parte, am putut scrie și publica 

diverse eseuri pe tematici interesante, dar și 

recenzii la filme/ seriale mai puțin cunoscute, iar pe 

de altă parte am cunoscut alți elevi cu care am putut 

împărtăși idei și păreri, elevi cu care am ajuns să 

colaborez și la alte proiecte. 

14. Ce a reprezentat Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” 

pentru tine? 

În primul rând, Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” a 

reprezentat pentru mine o șansă să mă reinventez, 

un nou început, dar acesta a reprezentat și 

stabilitate, liniște și pace, fiind singurul liceu 

capabil să ofere aceste lucruri (cred eu). 

15. Ce mesaj ai dori să transmiți liceului/ colegilor 

cu ocazia zilei școlii? 

Colegilor de-a XII-a le urez mult succes la 

Bacalaureat, iar pe ceilalți în invit să ducă mai 

departe ceea ce am încercat eu să fac la Clubul de 

robotică, respectiv cei ce au descoperit diverse 

informații interesante despre diverse subiecte să le 

împărtășească celorlalți. Școlii îi urez la cât mai 

mulți elevi iubitori de carte. 

(realizat de Larisa CICORT și Iarina CUC) 

 

                            Cimitir   

 

Totul se destramă 

Pe măsură ce casa-mi 

Devine tot mai mult un mormânt 

De care nu mă voi putea despărți 

Și viața-mi va fi transfigurată în ceva patetic, 

Nedemn de atenție și afecțiune. 

 

Astfel, mintea mea se va calma, 

Împăcată cu ideea de goliciune și neputință 

Care au prins rădăcini și, 

Pe zi ce trece, îmi învelesc sufletul cu o pătură, 

Poate pentru protecție, 

Poate pentru sabotaj personal. 

Purgatoriul necunoscut mă prinde din urmă, 

Acaparându-mi inima și mintea, 

Intrând nemilos pe porțile casei mele. 

 

Casa ce se află în jale în urma parastasului 

Săvârșit pentru spiritu-mi, 

Care mi-a fost omorât de îngheț și oboseală.
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Your ugly self 

Your pretty eyes  

Poisoned by evil 

Begging for love and affection 

Uneven, 

To the pretty mouth 

From which words are 

Flooding like an angry river, 

Full of merciless comments; 

A pained laughter 

Only to fill the empty gap 

Left after  

Your pretty torso 

Was stabbed by the people 

Who once smiled and told you 

Sweet things, 

Only to betray  

Your pretty soul 

Tainted by their lies and hypocrisy, 

Which made you suffer and cry. 

Suffer, cry and leave 

Everything you were  

behind, 

And become a new persona 

With a smug look thrown everywhere 

And selfish heart disliked by all… 

 

You understand 

And you stop, 

But you do nothing 

Out of fear and boredom; 

A fear caused by them, 

A boredom caused by life, 

By people, 

By your own person 

Who forgot how living life is supposed to feel like. 

 

It’s like honey on your lips 

It’s like running wildly in the woods at night 

It’s like the green of spring surprising you on a 

sunny morning 

It’s like holding hands with a lover for the first time 

It’s like being yourself truly and unapologetically 

But you forgot,  

You forgot all that 

And more 

Maybe you never knew any of it 

Or maybe you did 

But you never bothered caring… 

                                                                                 

                                                     Maria BALAȘ 

 

                         Addiction 

 

I’m a prisoner of my own mind, 

But where’s the real me? 

I keep searching but I’m blind,  

Looking at the same door without a key. 

So numb that I can feel, 

I’m talking but I can’t hear, 

Imagining what’s real, 

Sitting, while I’m sinking in fear. 

Closing my eyes, 

I can finally be free. 

All is green and blue skies,
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My chance to flee; 

But I am addicted to my dreams. 

Slowly, waking up again, 

Hearing those silent screams, 

But I’m the one to blame. 

                                      Filip CABA 

 

Aș vrea… 

 

Aș vrea... Aș vrea ca atingerea mea 

Să aibă putere orfică. 

Să poată modela, la nevoie, 

Bucăți de carne mușcate de timp. 

Aș începe cu fruntea 

devenită plai mioritic – deal, vale, vale, deal. 

Aș modela-o 

Până ar redeveni senină și limpede –  

Cum era cândva. 

 

Aș trece apoi la privire. 

Ce privire luminoasă aveai! 

Și cât de încețoșată mi se pare acum. 

Nicio diferență între vârful de munte 

Învăluit dis-de-dimineață în cețuri 

Și privirea ta 

Mângâindu-mi ființa. 

Cu atingerea mea aș picta-o 

În argint și aur. 

Să fie orbitoare 

Și dogoritoare 

Și însetată de tot. 

Trupul ți-a rămas același, poate mai vânjos de 

când 

Timpul mușcă încet din noi. 

Atingerea mea orfică nu ar face decât să-i 

mângâie Frumusețea. 

Sufletul... Ce aș face cu sufletul? 

Doar l-aș ține în palme 

Și l-aș apăra. 

Să nu devină și el 

Carne mușcată de timp... 

* 

              Rugăciune 

 

Mai lasă-mă să te cuprind în brațe 

Mai lasă-mă să te adulmec 

cum numai ogarii își știu adulmeca vânatul. 

Lasă-ți obrajii mângâiați... 

Lasă-te prins în colacii de salvare ai brațelor mele. 

Lasă-te surprins de îmbrățișarea mea flămândă. 

Lasă-mă... 

Mai lasă-mă să fiu iubită.
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Să fiu stăpâna propriei persoane, 

Să fiu credibilă în fața propriei tăceri. 

Mai lasă-mă să cred că numai eu sunt cea mai 

iubită, cea mai importantă,  

cea mai frumoasă dintre toți... 

Lasă-mă, copile, lasă-mă să te mai iubesc 

Așa cum iubește nou-născutul mirosul mamei 

sale... 

Lasă-mă... 

Lasă-te... 

Lasă-ne să fim așa cum eram la începuturi. 

Lasă-ne, te rog! 

                                               

                            Prof. Laura Octavia LUP 

 

Cartea 

 

Cartea este un portal spre o altă lume 

Care te poate purta spre cea mai înaltă culme; 

Chiar lângă zmei și alte creaturi cu renume, 

Dacă permiți imaginației să te îndrume. 

 

În fiecare copertă se ascunde o aventură 

Care progresează cu fiecare lectură; 

Fiecare capitol având o altă trăsătură 

Și fiecare lectură o altă țesătură. 

 

Denis BREAZDĂU 

 

 

Pădurea cu comdieni 

V-ați imaginat vreodată o lume în care timpul să fie 

doar o problemă minoră, legile fizicii să poată fi 

încălcate după bunul plac și toate astea fără limită? 

Eu da, nici în ziua de azi nu știu dacă am visat sau 

nu ceea ce mi s-a întâmplat, dar eu cred ca totul a 

fost real și cu un scop. 

Țin minte că era vară, eram într-o tabără, într-o 

pădure foarte deasă și verde. Eu iubesc natura și 

voiam să văd cât mai mult din acea pădure care 

parcă mă striga. În prima noapte din pădure, atunci 

când vocile parcă se auzeau tot mai puternic, m-am 

îndepărtat de grup și am mers să descopăr sursa 

vocilor care-mi captaseră în totalitate atenția. 

 

Fiindcă pădurea era deasă, lumina lunii nu prea 

avea loc pe unde să se strecoare, astfel încât 

întunericul domina. Am mers destul de mult fără 

oprire auzind noi sunete care mă intrigau și mai 

mult. Deși sunetele nu-mi păreau cunoscute, 

foșnetul unui tufiș mi-a atras atenția fiind singurul 

sunet familiar din acea pădure. Din spatele tufișului 

a sărit o creatură bizară, dar simpatică. Era cam de 

un metru, cu două picioare ca de pisică, cu mâini
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de om și cu față de iepuraș. Inițial, vorbea o 

păsărească mieunată, dar, după ce am întrebat-o 

cine e, a început să vorbească în română, spre 

norocul meu. 

 

Mi-a spus că este un comdian, un locuitor al 

planetei Comdia care se află la doar câțiva ani 

lumină de galaxia noastră. Ei sunt un fel de polițiști 

ai universului. Atunci când văd că o planetă începe 

să se îmbolnăvească, ei vin și o ajută să se vindece. 

Comdienii pot împietri timpul, pot jongla cu 

gravitația și, cel mai interesant, se pot transforma 

în plante, în special copaci, deoarece ei iubesc 

copacii. Comdiana cu care m-am împrietenit, 

Arela, era foarte prietenoasă, ea mi-a spus că în 

permanență pe Terra se află mii de comdieni care 

ne ajută în fiecare zi să nu distrugem planeta. Ei nu 

sunt văzuți, deoarece se ascund foarte bine și se 

folosesc de puterile lor pentru a nu ne da motive să 

suspectăm ceva. Chiar dacă sunt atâția comdieni, 

aceștia nu fac față, deoarece oamenii se înmulțesc 

foarte rapid și ura, nepăsarea și răutatea lor se 

răspândesc înzecit. Comdienii comunică noaptea în 

locurile cu multă verdeață, iar ziua se preschimbă 

în copaci sau în alte plante verzi. Toată noaptea am 

stat de vorbă cu Arela și am decis să repetăm 

experiența în fiecare noapte pe parcursul taberei.  

 

Cel mai dificil moment a fost ziua în care trebuia 

să plecăm și nu știam dacă o s-o mai revăd pe 

Arela. Ea mi-a spus că va reveni periodic pe Terra 

și că, data viitoare când va veni, promite că mă va 

vizita. Mi-a spus să fiu atentă la brazi, deoarece ei 

sunt plantele ei preferate care veșnic sunt verzi și 

veseli și, cică, au cel mai bun simț al umorului. 

Acasă m-am gândit mai mult la tot ce am vorbit cu 

Arela și mi-am dat seama de cât de mult suntem în 

pericol din cauza neglijenței noastre. Mi-aș dori să 

putem ajuta Terra, să fim niște mici comdieni și cât 

timp voi încerca să fiu un comdian, mereu mă voi 

uita la brazii veșnic verzi care-mi amintesc de 

prietena mea de pe altă planetă.  

Mariabela BRADEA- PINTIUȚA 

                           

Cele patru fețe ale lui Vânt-Împărat 

Era odată, într-o țară îndepărtată, un împărat 

puternic, Vânt-Împărat. Era puternic și tare 

nehotărât acest împărat. Nehotărât, pentru că nu 

reușea nicicum să fie mereu același de-a lungul 

unui an. 

În primele luni ale unui an, era blând, parfumat și 

dulce. Adierea lui mângâia firele de iarbă, abia 

ieșite din pământ, legăna crengile copacilor să 

poată înmuguri mai repede, invita păsările 

călătoare să se întoarcă de unde au plecat. 

Mai târziu, același Vânt-Împărat devenea mai leneș 

și, împreună cu Soarele, un alt împărat vecin, mai 

usca din când în când frunzele mai slabe. Alteori, 

mai scotea din rădăcini copaci bătrâni și ridica până 

la cer valurile mării. Multe zile dispărea, lăsând în
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urma lui o căldură puternică și lipsită de viață. 

Revenea apoi, cu forțe proaspete și cu o grămadă 

de supuși în urma lui. Acum, Vânt-Împărat invita 

frunzele la dans, nu înainte de a le oferi haine noi. 

Frunzele dansau elegante în rochii roșii, galbene și 

portocalii. Erau atât de multe prinse în hora 

Vântului, încât le pierdeai șirul. Acum, împăratul 

cel puternic făcea norii să plângă, zile de-a rândul, 

picuri grei de ploaie rece umezeau pământul. 

În ultimele luni din an, supărat parcă pentru că nu 

mai avea cu cine dansa, Vânt-Împărat devenea rece 

și sălbatic. Sufla cu putere ba în stânga, ba în 

dreapta, strângea norii adunându-i grămadă și 

privindu-i cu ochi reci, de gheață. Ce să facă norii? 

De speriați ce erau începeau să plângă din nou... cu 

fulgi de nea de data aceasta. Fulgii i se păreau 

Împăratului alt fel de frunze, așa că îi invita și pe ei 

la dans, un dans minunat, alb și scânteietor.  

Așa făcea Împăratul... dansa, sufla, se supăra și iar 

se liniștea și mângâia tot ce găsea în calea lui. 

Așa face și acum... așa va face mereu. 

Tare schimbător este Vânt-Împărat, dar ce bine că 

este așa! 

Prof. Laura Octavia LUP 

 

 

Variațiuni pe aceeași temă (idee) 

 

Trăim într-o lume plină de idei. Ori de câte ori 

pășești afară (și te afli la o distanță de cel puțin 

câțiva metri de camera ta), poți zări idei zburând, 

încet-încetișor, pentru că ele niciodată nu se 

grăbesc. Uneori, zborul lor lin pare un vals 

maiestuos, despre care s-ar putea scrie fel și fel de 

opere, alteori pare ușor haotic, dar fără să îți dea 

sentimentul că ce se întâmplă în fața ta nu a fost 

calculat pas cu pas. Însă trebuie știut faptul că 

aceste idei câteodată tind să se ascundă de ființe, se 

sperie, un singur lătrat sau mieunat, tușit sau 

strănutat, chiar și un căscat le face să dispară la fel 

de ușor cum au apărut. O dată ce au plecat, ele nu 

mai revin curând, poate deloc, poate apar numai ca 

să dispară din nou. Ideile mereu au existat și mereu 

vor exista, o lume fără idei, fără teme, fără scris 

însemnând un sfârșit sigur al omenirii. La fel ca și 

cu alte elemente din mediul care ne înconjoară, 

omenirea a găsit un mijloc prin care să se 

folosească de idei. 

Prin idei oamenii inventează lucrurile care nu s-au 

inventat până acum, își varsă vocabularul sau o 

porțiune din acesta în poeme care încă nu și-au 

găsit locul în lume sau clădesc personaje prin 

cuvinte asemenea unui Printer 3D. Desigur, ideile 

nu au numai rolurile acestea, dacă ar avea numai 

câteva sigur s-ar naște o idee care, după ce va fi 

preluată de un om cu destulă ambiție încât să 

revoluționeze lumea ideilor în care este cuprinsă 

lumea noastră ar transforma-o într-o lume de idei. 

Toți vedem ideile diferit.
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Eu văd ideile ca pe niște săgeți care, în loc să aibă 

vârful îmbibat în otravă, au vârful îmbibat în 

medicament. Când soarele apune mai târziu, 

lăsându-și lumina aurie să curgă asupra lumii și să 

umble liberă pe străzi asemenea unei Crăiese, 

mereu simt că aș fi străpuns de niște săgeți, fiind 

nevoit astfel să prezint ideile care, încetul cu 

încetul, se metamorfozează în gânduri și rânduri de 

cuvinte, umplând foi albe sau spațiul liber al unui 

program simplu. E singurul mod prin care pot să 

scap de săgeți, singurul mod prin care mă asigur că 

ideile sunt destinate să nu mă înțepe. 

În schimb, când mă plimb solitar pe străzile pustii 

observ cum unor oameni ideile le apar mult mai 

diferit. Unii le vânează, ei înșiși transformându-se 

în arcul și săgeata gata să înhațe câte o idee. Alții 

stau și așteaptă, încercând să le găsească, uitându-

se cu coada ochiului la câte o persoană care ar putea 

să îi ajute. Este ironic cum majoritatea oamenilor 

care stau și așteaptă uneori sunt cei care acum puțin 

timp prindeau idei și le puneau cât mai iute într-un 

sac fără fund. 

După cum am zis, ideile sunt sofisticate, dame 

franțuzești cu un béret negru elegant, care, deși au 

toate acțiunile calculate și organizate, apar și dispar 

și te lasă cât se poate de singur. 

*** 

Știu o persoană care vede ideile total diferit față de 

mine. Această persoană vede ideile în formă de 

cioburi, oglinzi sparte în părți care nu pot fi găsite, 

cel puțin nu inițial. Acest individ colecționează 

cioburile și abia după ce are toate piesele începe să 

recurgă la dezvoltarea ideii, punând cuvinte 

împreună la fel cum a făcut și cu cioburile, ca și 

cum ai face un puzzle. Mereu așteaptă după ultimul 

ciob, ca să fie totul complet, aproape ciclic, 

monoton, pentru că, dacă au venit primele piese, 

logic că trebuie să apară și restul, nu?  Dar sunt 

cazuri în care ideile dispar și nu mai revin, cazuri 

speciale care nu sunt încă documentate, poate 

pentru că fix ideile care ar împinge pe cineva să 

ajungă cu un pas mai în față la înțelegerea acestei 

enigme dispar pentru totdeauna. Nu se știe de ce 

există aceste idei, sub forma asta cel puțin, dar 

având în vedere toate misterele lumii, multe nu se 

știu încă. Avem nevoie de idei pentru a înțelege 

misterul existenței noastre și cu atât mai mult 

pentru înțelegerea ideii de Idee. 

                                                     Patrik PUSZTAI 

Arta este o necesitate sufletească sau o 

preocupare inutilă? 

 

În opinia mea, arta este o necesitate primordială a 

sufletului. Cum ar putea fi considerată arta doar o 

preocupare inutilă, când ea dă sens întregii 

existențe umane? Arta este unul dintre lucrurile 

fără de care omul nu ar putea trăi (Arta este o 

oglindă în care fiecare vede ceea ce gândește, zice 

Brâncuși). 

Pictura este artă a culorilor, poezia este artă a 

cuvintelor, muzica este arta creată din sunete și 

note muzicale. Arta ne face viața specială. Este 

singura metodă de exprimare a omului fără a folosi
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cuvintele și unicul mod pentru un om de a fi 

nemuritor. Totodată, fiecare om simte nevoia de a 

lăsa ceva în urma lui, care să nu se piardă în timp, 

să rămână etern. Omul nu e veșnic, dar arta este. 

Arta și creația nu sunt preocupări inutile, nici 

meșteșuguri și nici simple reprezentări pe pânză. 

Ea are ca scop scoaterea la suprafață a trăirilor 

interioare, indiferent sub ce formă. Natura umană 

are această necesitate, de transmitere a 

sentimentelor, de exteriorizare, simte nevoia de 

frumos. Fără artă, omul nu ar mai fi ființa 

superioară din această lume. Spre exemplu, Lucian 

Blaga a perceput omul ca pe un creator de cultură, 

care pune suflet în tot ceea ce face. Existența 

omului este caracterizată de mister și revelare, 

spunea acesta. Dar ce e omul fără artă? Odată cu 

dispariția artei ar dispărea conceptul de gândire, 

simțire, creație... de revelare. 

Arta este prezentă în viața noastră permanent. Ea 

ne conturează viața. Arta ne dă curaj și speranță. 

Într-o carte sau într-o pictură, nimic nu e imposibil. 

Prin citit și prin scris, putem evada din lumea reală, 

plină de defecte și nedreptăți și, tot prin ea, avem 

puterea să ne creăm o lume a noastră. Pentru mine, 

cel mai bun mod de a lua o pauză de la agitația de 

zi cu zi este arta (cititul, scrisul). Cea mai tristă 

parte este momentul în care închid cartea, revenind 

în lumea reală. 

Viața este o artă (Viața este arta de a desena fără 

radieră – John Gardner). Am simțit nevoia să 

vorbesc despre acest citat, deoarece mi s-a părut 

unul extrem de profund și care reflectă foarte bine 

sensul artei. Prin aceste cuvinte, arta a fost ridicată 

mai sus decât simpla concepție a relației artist-

pânză. Gardner, prin aceste cuvinte, a făcut din 

fiecare om, un artist, dar un artist al propriei sale 

vieți. Cred că puțini oameni s-au gândit la trecerea 

lor prin viață ca la o pictură pe pânză sau ca la 

scrierea unui roman. Fiecare pagină scrisă 

reprezintă o bucată din viața unui om care niciodată 

nu se mai întoarce. Ar fi frumos dacă greșelile din 

viață ale omului ar putea fi șterse, reparate, dar, din 

păcate, omul nu are acest drept, acela de a folosi 

radiera. 

Aș vrea să închei cu următorul citat: Arta este 

lungă, viața este scurtă (Hipocrate). Fiecare dintre 

noi ar trebui să se considere norocos pentru această 

minune de pe pământ care e arta. Arta este un izvor 

nesfârșit de frumusețe și speranță. 

Mihaela CHIȘ 

 

Idee despre cum să treci mai ușor peste 

greutatea realității 

 

Omul nu este natural gândit pentru civilizația 

modernă. Atât fizic, cât și mental putem fi covârșiți 

de brutalitatea lumii și a realității care, redată prin 

mainstream media, induce frică, teroare și 

confuzie. Problema vine de la biologie și evoluția 

omului, pentru că în majoritatea existenței noastre 

am fost adaptați stilului de viață nomad și 

nicidecum șederilor prelungite pe scaune, șederi 

care ne ocupă majoritatea zilei. Cea mai mare 

lovitură asupra civilizației se aplică mentalului, 

fiindcă mirajul digital promovat de platformele
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media, ne face pe nesimțite, inculți și ușor de 

controlat. Aici trebuie reiterat faptul că aceste 

platforme promovează mai degrabă acel cuprins 

care să ne facă să simțim cât mai multe emoții, 

devenind ușor roboței care își vând timpul și scurta 

atenție pentru o doză de dopamină. Practic, 

aspectul chimic ne ține înrobiți; și atunci trebuie să 

ne punem întrebarea: Nu sunt rețelele sociale un 

drog pe bune? Cu toții știm că e rău, dar foarte 

puțini știm de ce, adică da, teoretic știm, dar să știi 

cu adevărat că ceva îți cauzează rău înseamnă și să-

l remediezi. Realitatea actuală este axată exclusiv 

pe progresul tipic de maximă eficiență (și, mai ales, 

maxim profit) și, la bază, este un experiment. Adică 

până unde poate omul de rând funcționa normal? 

Câte chimicale, câte raze albastre, câte frecvențe 

poate susține corpul uman? Acel corp uman care 

acum 5000 de ani trăia încă în preistorie. În orice 

caz, modernismul este un experiment greu pentru 

psihicul uman, fapt demonstrat de afecțiunile 

aferente, printre care se numără obezitatea și, cel 

mai grav, depresia, boli ce sunt în creștere 

accelerată.  

Invariabil, trăim într-o lume stresantă. Lume în 

care diferența se face între oamenii care se pot 

descurca și cei suprasolicitați, care ori se pierd, ori 

trăiesc în bula confortului toată viața. Un prim 

lucru pe care îl poți face pentru înțelegerea acestui 

fenomen este revizuirea mentalității tale, deoarece, 

ca să ieși în lumea reală și să o poți înțelege, trebuie 

mai întâi să fii înarmat cu un bagaj de cunoștințe 

care să te ajute în lupta cu stresul. Soluția ar fi 

Stoicismul. Școală filosofică de origine elenă, ea 

promovează cultivarea virtuților omenești în 

concordanță cu natura, ca plăcerea supremă în 

univers (În comparație, hedoniștii pun pe primul 

loc plăcerea de scurtă durată. Probabil s-ar fi 

bucurat de Tik Tok.). Stoicismul se bazează pe 

scrierile filosofice ale autorilor greci și romani din 

Antichitate. Probabil cel mai accesibil și popular 

autor este Marcus Aurelius și cartea sa, Meditații 

către sine însuși care a fost scrisă pe timp de război 

ca un jurnal personal de introspecție, adică un fel 

de notițe după care să se ghideze. El abordează 

foarte mult subiectul morții, pe care îl privește ca 

pe o realitate după care să ne ghidăm. Și aici 

probabil te întrebi, cum pot să trăiesc bine știind că 

mor, ce fel de kitsch sumbru mai e și ăsta? Ei bine, 

îmi pare rău dacă auzi de la mine, dar singura 

certitudine în viața noastră e că murim. Trist? 

Depinde cum o iei. Dacă toată viața ta a fost o 

experiență hedonistă și ți-ai pus tot timpul viața 

interioară pe locul doi pentru niște chimicale de 

fericire, atunci da, foarte trist. Dar dacă ai stat să 

macini moartea, să o accepți, să îți formezi virtuți 

după care să te ghidezi și să te bucuri de lucruri 

mici, atunci moartea va veni mai mult ca un prieten 

la cafea. Este într-adevăr foarte greu să cultivi 

aceste virtuți, dar merită. Așa poți să te lupți cu 

lumea modernă, cultivându-te. Și nu mă asculta pe 

mine, ci află pentru tine. Rolul filosofiei este să 

găsim răspunsuri la întrebările noastre individuale, 

oricare ar fi ele. 

Azi am vorbit despre stoicism, dar există sute de 

curente relevante pe care le poți studia și răspunde
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singur la întrebările tale, în contrast cu autorii 

cărților industriale de dezvoltare personală, pe care 

îi interesează mai mult banii pe care îi scot de la 

tine, decât iubirea ta pierdută. În călătoria ta, s-ar 

putea să simți că te pierzi din orice fel de motive 

interne sau externe și că derapezi într-o criză 

existențială și mai mare. În acel caz, zic să încerci 

să găsești răspunsuri în simplitate. Și nu uita mai 

ales de natură, care a fost aici înaintea noastră. 

 

La final se impune o întrebare: Oare cum s-a simțit 

Marcus Aurelius pe patul de moarte, departe de 

Roma pe care o conducea, pe tărâmuri străine și 

neprietenoase, într-o lume greu de înțeles și care, 

iată, îl lăsă pe marele împărat răpus de o maladie? 

Oare cât de apropiat era de Moartea lui? Oare cât 

de mult l-a ajutat atitudinea stoică? Citește și vei 

afla răspunsul! 

În loc de P.S.: 

Castele ard… 

Câinii latră… 

Sub pom stă omul plecat, nepăsător, 

                      Prosperitate naturală. 

 

Alexandru LAZĂR 

                                            

Ce înseamnă libertatea în prezent? 

  
 

Mult dezbătuta pandemie de COVID-19 a 

schimbat, din momentul apariției sale și până în 

prezent, viața fiecărui om din toată lumea, într-o 

măsură mai mult sau mai puțin considerabilă. De la 

milioanele de decese și îmbolnăviri, pierderea 

locului de muncă, faliment și până la restricțiile ce 

s-au impus în aproape toate țările, pandemia a avut 

un impact major asupra modului în care ne 

raportăm la aspecte precum libertatea alegerii, 

siguranța zilei de mâine, frică sau raționalitate. Au 

existat și vor exista multe polemici în legătura cu 

necesitatea vaccinării, a distanțării dintre persoane 

sau a obligativității unui certificat verde, însă 

aceste subiecte nu-și au rostul și locul aici. Tema 

acestui articol constituie problematica libertății, 

mai exact, cum se manifestă autonomia individului 

de a lua decizii asupra propriei persoane în 

contextul unei crize mondiale și cât de mult poate 

decide guvernul asupra cetățenilor săi. 

Nu este atât de greu de observat faptul că principala 

unealtă folosită în întreaga lume pentru a menține 

siguranța în rândul oamenilor și a împiedica pe cât 

posibil răspândirea bolii este mai degrabă frica 

impusă prin știrile cu caracter alarmant difuzate 

neîntrerupt în media, decât educarea științifică și 

medicală adecvată a tuturor oamenilor pentru 

înțelegerea situației și evitarea unei stări generale 

de panică. Știrile contradictorii, informațiile 

eronate, nesiguranța celor aflați la conducere sunt 

doar o parte din factorii care au dus încetul cu 

încetul la neîncrederea populației. 

Revolta oamenilor a început însă odată cu 

restricțiile care le limitau libertatea de a decide 

asupra propriilor acțiuni, acestea fiind intens 
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discutate de toată lumea, precum clasica carantină 

sau noul certificat verde, ce impune și 

obligativitatea vaccinării. Întrebarea principală este 

dacă aceste decizii restricționează nu numai 

răspândirea virusului, cât și liberul arbitru al 

fiecăruia care se considera până atunci cetățean 

într-o țară așa-zis liberă. De exemplu, mai este 

vaccinul opțional, așa cum s-a specificat la 

începutul apariției lui pe piață, dacă unei persoane 

i se interzice intrarea într-un anumit spațiu fără 

certificat? Sau este etic să le limitezi oamenilor 

libertatea de a alege în privința propriei persoane, 

cel puțin pentru o anumită perioadă, dacă prin 

aceste limitări se evită îmbolnăvirea mai multor 

persoane și poate chiar se salvează viața lor? 

Așadar, ce este mai exact libertatea dacă înțelesul 

ei poate fi modificat de la un an la altul în funcție 

de evenimentele majore ce apar într-o societate?  

Întrebările de acest gen pot continua la nesfârșit, 

însă cert este că această pandemie, pe lângă efectele 

tragice ce le-a avut în viețile oamenilor care au 

pierdut pe cineva drag sau care și-au pierdut locul 

de muncă, a avut și un impact ceva mai subtil 

asupra modului în care oamenii au ajuns să se 

raporteze la lumea în care trăiesc. Dacă cineva ar fi 

venit în 2019 și ar fi spus că nu peste mult timp vom 

face din mască o parte obișnuită a ținutei de zi cu 

zi și că nu vom putea intra în unele locuri dacă nu 

îndeplinim anumite condiții este de la sine înțeles 

că nimeni nu l-ar fi luat în serios, însă acum aceste 

aspecte sunt o parte atât de uzuală a vieții încât am 

încetat și să ne mai gândim prea mult la ele, pur și 

simplu luăm noua realitate ca atare și ne adaptăm. 

În încheiere aș vrea să subliniez că acest eseu nu se 

situează într-o poziție pro sau contra față de 

restricții sau de schimbările care au fost impuse, ci 

doar arată felul în care imaginea pe care o avem 

asupra normalității poate fi atât de ușor și atât de 

repede modificată în timpul unei situații de criză, 

indiferent că ar fi o pandemie sau altceva. 

Melisa CSORSZ 

 

Fața luminoasă a timpului 

 

Timpul. Dușman sau prieten? 

În viața de zi cu zi, dușman. 

Nu ne este suficient, ne presează, ne face agitați și 

bezmetici. 

Suntem prinși între ore, minute și secunde. 

Ne speriem când rămânem în afara lui. 

Îi verificăm prezența. Suntem cu privirea la perete, 

la telefon, la brățara de pe mână. Ne impacientăm 

când acele ceasornicului își opresc lenta înaintare, 

când pendula se hotărăște să nu mai ticăie. Căutăm 

rapid o sursă de alimentare. E groaznic să ieși din
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albia timpului. Riști să te pierzi, să fii pedepsit, 

judecat și, în cel mai rău caz, eliminat. 

Totuși, acest stăpân neîndurător al fiecărei zile din 

viața noastră este un barometru al identității noastre 

interioare. Al modului în care am devenit, am 

crescut sau, în caz nefericit, am descrescut. Este o 

privire obiectivă în oglindă. Oglinda timpului. 

Privind o astfel de oglindă poți defini noțiuni 

precum iubirea și prietenia. Abstracțiuni, am putea 

zice. Timpul însă, demonstrează contrariul. Aceste 

noțiuni capătă, în timp, prin timp, concretețe. 

Devin materiale și palpabile. Iubirea (cu excepția 

iubirii philia) are nevoie de timp – pentru a se 

forma, dar și pentru a se dovedi. Prietenia merge 

mână în mână cu iubirea. Și cu timpul. Doar timpul, 

cu oglinda lui, arată în ce măsură prietenia este 

iubire și iubirea este prietenie. 

Așadar, ce ne-am face fără timp?  

Cum am realiza cu ce accesorii am venit în lumea 

aceasta? 

Ce am fi, astfel, fără timp?                                                            

Prof. Laura Octavia LUP 

 

Puterea inimii 

 

Gândim cu inima sau cu creierul? Unde se nasc 

gândurile, ideile noastre, care organ al trupului 

nostru este responsabil de ceea ce gândim, inima 

sau creierul, v-ați întrebat oare? 

Sfânta Scriptură ne vorbește nu doar despre 

capacitatea inimii de a percepe lucrarea Duhului 

Sfânt în lume, ci o prezintă drept organ pe care 

Dumnezeu îl desăvârșește și îl îndreptează ca și 

centru al vieții noastre duhovnicești și al 

cunoștinței lui Dumnezeu. 

Iată câteva texte biblice în acest sens: 

„Căci din inimă ies: gânduri rele, ucideri, adultere, 

desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule.” 

(Matei 15,19); 

„Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor 

voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi 

popor.” (Ieremia 31,33); 

„Domnul îți va împlini ție cererile inimii tale.” 

(Psalm 36,4); 

„Inima care plănuieşte gânduri viclene” (Pildele lui 

Solomon 6,18); 

„Pururea rătăcesc cu inima” (Psalmul 94,11); 

„Da-voi legile Mele în inimile lor” (Evrei 10,16). 

Inima nu e hărăzită numai simțirii și comunicării cu 

Dumnezeu, Biblia mărturisește că ea este și organul 

din care izvorăsc dorințele și cugetele, bune ori 

rele. Oricât de straniu ar părea, conform Sfintei 

Scripturi, inima gândește, simte și dorește. Eu nu 

am auzit niciodată afirmații precum: Te iubesc din 

tot creierul meu sau Mi-ai frânt cerebelul, sunt 

sigur că nici voi. 
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 „Mintea”, spune Blaise Pascal, „acționează încet, 

luând în considerare multe principii care trebuie să 

fie întotdeauna evidente, astfel încât mintea de 

îndată obosește și se împrăștie, neavând 

posibilitatea să le mențină concomitent. Simțul 

lucrează altfel: el acționează într-o clipită și mereu 

este gata de acțiune.” Ca urmare, filozoful 

concluzionează: „trebuie să ne bazăm pe simț, 

altfel nădejdea noastră mereu se va clătina”; tot el 

lansează celebra afirmație: „Inima își are rațiunile 

sale, necunoscute minții” și adaugă: „Inima Îl simte 

pe Dumnezeu, nu mintea.” 

Unii gânditori consideră că nu creierul este organul 

gândirii, al simțirii și al cunoașterii, ci el este acela 

care ancorează cunoașterea, simțirile și gândurile 

în viața reală. Creierul este un organ al atenției la 

viață, al adaptării la realitate. 

Ar trebui, deci, să reflectăm mai profund și să ne 

ocupăm mai mult de inima noastră, căci nu fără rost 

Hristos ne spune: „Fericiți cei curați cu inima, căci 

aceia vor vedea pe Dumnezeu.” 

Sper că v-am făcut destul de curioși pentru a lectura 

cartea Puterea inimii scrisă de Sfântul Luca al 

Crimeei, carte din care am ales această provocare: 

voi cu ce gândiți, cu inima sau cu creierul? 

 

Prof. Vasile JUNCU 

 

Despre cei care sunt, dar care nu par eroi 

 

Eu sunt un articol despre cărți și oameni, pentru că 

oamenii sunt cărți.  

Vreau să te uiți  

La mine                                                             

Cu alți ochi 

De parcă nu ai ști cine sunt.                                      

Eu cred că mulţi ne pierdem în încercarea de a ne 

regăsi. 

Mai cred şi că principala problemă a acestei 

generaţii este lipsa de atașament. Ba mai mult, 

nevoia de ataşament. Dar pentru că fiecare 

problemă se poate rezolva atâta timp cât suntem 

dispuși să căutăm soluţii, există un remediu şi 

pentru această nevoie. Propunerea este ofertantă și 

este cam așa: ți se oferă posibilitatea de a pătrunde 

într-un univers care nu are legătură cu cel în care 

trăiești, de care te poți detașa în totalitate și care, de 

multe ori, e atât de fantastic, încât nici nu s-ar putea 

asemăna, măcar, cu realitatea și asta pentru că o 

reinventează. 

Magia începe abia în momentul în care pătrunzi în 

acest univers, faci cunoștință cu niște oameni și 

începi să îi diferențiezi de persoanele care se 

autointitulează oameni. Evident, și tu ai un rol 

atribuit, rol pe care ți-l însușești în măsura în care 

consideri. Poți alege să te implici în acțiuni sau să 

privești de pe margine. Poți deveni chiar tu cel care 

schimbă finalul sau reorganizează incipitul. 

Poate suna prea bine pentru a fi adevărat, însă în 

trecut, rutina oamenilor era puternic conturată de 

obiceiul trecerii între două lumi, așa că… putem 

spune că aceștia dădeau dovadă de mai mult curaj.
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Da, ai nevoie de curaj pentru a face față provocării, 

pentru că este vorba despre lectură. Un cuvânt atât 

de ușor și cunoscut, dar care cântărește atât de mult 

și care este atât de bine ascuns de propriile taine. 

Din păcate, lucrurile s-au schimbat în prezent. 

Curajul și-a pierdut din intensitate, iar în locul lui, 

s-au instalat cu nonșalanță comoditatea și 

dezinteresul. Acum, sunt puțini cei care dau dovadă 

de suficientă tărie de caracter, pentru a se detașa de 

prezent, pentru a alterna realitatea cu o perspectivă 

nouă. 

De câte ori nu ți-ai dorit să fie cineva, undeva, 

acolo, care să simtă tot ce simți acum? 

Personal, asociez cititul cu o formă de terapie sau 

de igienă emoțională. 

Cum te poți atașa de un om care îți spune o poveste, 

dar pe care nu ai avut ocazia să îl cunoști? De un 

autor care îți confirmă trăirile și care ți le 

împărtășește? 

Colosal de simplu. Îmi place să privesc astfel 

lucrurile: fiecare autor este un prieten al tău, un 

prieten pe care nu l-ai cunoscut încă. Acesta alege 

să-ți împărtășească o poveste prin care îți oferă 

oportunitatea de a-l cunoaște. Pentru că asta vreau 

să cred despre orice autor, că este un prieten bun 

care ascultă, nu aude, care empatizează și înțelege, 

moment în care transpunerea are loc, fiind cheia de 

intrare într-un univers fragil. Vei realiza ulterior că 

și tu ești un univers fragil. Atunci ajungi să cunoști 

personajele mai bine cu fiecare pagină întoarsă; vei 

găsi protagoniști pe care îi vei admira, dar și 

protagoniști care rămân ascunși într-un colț al 

minții tale și se simt ca acasă, refuzând să mai 

plece. Trăiești iubirea sub diverse forme, durerea, 

fericirea și frica celor care le simt primii, traversând 

serii de sentimente prin care, poate, nu ai să treci 

vreodată, întâlnind situații și oameni unici, răi și 

buni, toate acestea cu un singur scop: cunoașterea 

și înțelegerea lumii. Este, din punctul meu de 

vedere, cea mai importantă și neglijată 

întreprindere pe care o poți dobândi, întrucât cartea 

educă acolo unde cei din jur nu știu să o facă. 

Scriitorii merită statutul de eroi, pentru că deschid 

ochii care nu se uită, demonstrându-ne că singura 

națiune bună este lumea imaginației. 

Poate că au avut dreptate când au pus iubirea 

sinceră doar în cărți, pentru că nu poate trăi în altă 

parte, în alt loc.  

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ. 

Dacă prin atât de puține litere, cineva poate descrie 

un univers întreg, data viitoare când ai ocazia, 

ascultă-i povestea. Nu de alta, dar, ideea de prieten 

pe care nu l-ai întâlnit încă, sună grozav.  

 

Beatrice FANEA
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Manifestul naturii din acea seară 

 

Apostolic, telefonul meu nu vrea să facă poză. Vrea 

să văd cu ochii mei peisajul. Să admir ninsoarea 

spontană din seara asta. Să privesc dunele de nisip 

din curtea definită doar de memorie. Să privesc 

cum din pură voință cerească, mi s-a transformat 

curtea frumos decorată într-un morman de omăt, 

ușor umblat pe alocuri de câinii naivi care cred că 

pot face față naturii. Când am deschis geamul, am 

rămas fără suflu. M-a mirat mai ales frigul care s-a 

abătut asupra corpului meu, în al său jalnic confort 

de căldură artificială, iar mai apoi liniștea care 

domnea pe vale.  

O liniște căreia nu-i prea păsa de om, pentru că nu 

se auzeau alte sunete decât glasul vântului. Acel 

vânt, căruia prin măreția sunetului îi puteai înțelege 

voința și-l puteai simți cum trece printre munți la 

viteze inimaginabile omului obosit care îl asculta la 

acea oră târzie. Ca și cum el însemna atunci totul, 

toată mecanica fină cerească funcționa în fața lui. 

Cu toți fulgii care cădeau de-a valma peste cei 

existenți, natura se manifesta. De câte ori te uiți, 

vezi ceva nou în acel loc pe care tu îl crezi pustiu. 

Toată lumea tace, doar Dumnezeu suflă în vale. Mă 

bucur să văd ce văd. Îți mulțumesc, chiar dacă știu 

că totul o să se topească, dar, cu siguranță, nu voi 

uita cadrul, chiar fără poză, niciodată. 

 

Alexandru LAZĂR 

 

În Tanzania 

Bună ziua, drag cititor! 

La sfârşitul lunii ianuarie am avut plăcerea să 

trăiesc o experienţă cu totul aparte, călătorind în 

Africa de Est, şi anume pe insula Zanzibar-

Tanzania. Ajunşi aici, am îmbinat utilul cu 

plăcutul, participând la o acţiune umanitară, de 

ajutorare a copiilor din acel sat unde am fost cazaţi. 

 

La şcoala pe care am vizitat-o, am fost surprinşi 

până la lacrimi de condiţiile în care cei peste 800 

de copii din clasele primare învaţă (merg la şcoală 

doar cei care au posibilitatea să-şi cumpere 

uniformă): fără bănci, fără scaune, înghesuiţi în 

nişte încăperi mici unde învaţă pe jos, desculţi, pe 

cimentul rece, având în faţa lor doar un liniar, un 

creion şi un singur caiet. 

În ciuda condiţiilor de trai, atât localnicii cât şi 

copiii, emanau o bunătate care nu se poate exprima 

în cuvinte. Lucrurile primite în dar de la noi, deşi
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modice pentru noi, pentru ei au însemnat nespus de 

mult. 

Chiar dacă trăiesc într-o sărăcie greu de imaginat, 

bunătatea şi fericirea care se citesc în ochii lor 

întrec orice imaginaţie. Mă simt binecuvântat şi 

norocos că am luat parte la această experienţă de 

neuitat. Am realizat că sunt privilegiat să trăiesc în 

condiţiile pe care le am acum și, cu siguranţă, le 

apreciez mai mult. 

Iubesc Africa! Am învățat de aici că bogăţia şi 

fericirea, de fapt, nu au nicio legătură cu aspectele 

materiale, trebuie doar să ÎNVEŢI să te bucuri şi să 

descoperi bucuria în lucrurile şi oamenii care te 

înconjoară! O revelație și o adevărată lecție de viață 

pentru noi toți! 

HAKUNA MATATA, (salutul lor care înseamnă 

FII/ TRĂIEȘTE FĂRĂ NICIO GRIJĂ!) 

Rareș Mihai LATA 

Impresii 

,,Citesc. Călătoresc. Descopăr” 

 
Suntem Fota Cristina și Laza Alexia și prin acest 

articol dorim să împărtășim cu voi experiența 

noastră de la concursul de literatură ,,Citesc. 

Călătoresc. Descopăr”. Ne-am implicat în acest 

proiect, deoarece pentru noi cărțile înseamnă mai 

mult decât niște cuvinte pe o pagină, iar concursul 

ne-a ajutat să demonstrăm acest lucru. Mulți dintre 

noi citim superficial și nu ne străduim să 

descoperim esența mesajului ascuns în spatele 

poveștii conturate de către un om cu viziuni inedite 

asupra mai multor lumi, ascunse de ochiul nostru 

nepăsător. 

Acest concurs ne-a făcut să ne depășim propriile 

limite prin dorința de a analiza fiecare detaliu, fiind 

o provocare în care a trebuit să dăm frâu liber 

creației. Ni s-a oferit posibilitatea de a ne transpune 

în pielea personajului și de a călători împreună cu 

el, astfel ajungând să ne punem la contribuție 

propriile sentimente provocate în urma aventurilor 

și obstacolelor. De asemenea, în acest an vom avea 

de înfruntat un examen, iar acest concurs ne-a 

ajutat să ne exprimăm pe hârtie gândurile, pe care 

într-un alt context, nu am fi reușit. Competiția ne-a 

făcut să ne gândim la cum am putea schimba lumea 

care ne înconjoară și am ajuns la concluzia că tot 

ce trebuie să facem este să nu rămânem indiferente 

la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, trebuie să ne 

punem întrebări și să rămânem curioase și pline de 

speranță, indiferent de situație. 

Dorim să-i încurajăm și pe alți copii să-și descopere 

pasiunea pentru lectură și să pășească în lumea 

magică creată de aceasta, iar cei care au făcut-o 

deja să-și exprime sentimentele mai liber și să-și 

dezvolte cunoștințele. A fost o experiență 

interesantă, care ne-a stimulat imaginația. 

Recomandăm tuturor să se implice în cât mai multe 

activități care constau în înțelegerea sinelui și a 

celor din jurul nostru. 

Alexia LAZA & Cristina FOTA
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O experiență unică 

 

Nu demult,  am participat la proiectul „Erasmus+”, 

în Berlin, Germania, sub coordonarea domnului 

diriginte Viorel Muscaș și a doamnelor profesoare 

Carmen Chira și Emilia Negru. Pot să vă spun 

sincer că a fost o experiență extraordinară, cu scop 

educativ, pe care, cu siguranță, nu o voi uita și de 

care îmi voi aminti cu drag. 

Într-adevăr, a fost o provocare pentru mine, 

întrucât, timp de o săptămână am parcurs 

programul unui elev din Germania, dar și al unui 

turist, în același timp. 

Am locuit în casa unei familii din care făcea parte 

și o elevă de vârsta mea, cu care m-am împrietenit 

rapid și care m-a condus pe toate drumurile pe care 

ea le parcurgea într-o zi obișnuită. 

Am urmat programul ei, zi de zi: de dimineața 

mergeam la școala Friedensburg Oberschule cu 

trenul și metroul, locuind într-o zonă cam la o oră 

distanță de școală. Orele de curs începeau la 8:30 

dimineața. Aproape în fiecare zi am participat la 

activități pe tema LGBT. Am desenat, am pictat, 

am făcut colaje și am ascultat poveștile de viață ale 

anumitor personalități reprezentative ale acestei 

comunități. Într-o altă zi, am făcut turul Berlinului, 

vizitând diferite obiective turistice foarte cunoscute 

sau cu temă istorică, precum Zidul Berlinului sau 

Poarta Brandenburg. 

Un lucru important, care m-a impresionat, a fost 

faptul că sistemul de învățământ este extrem de 

bine pus la punct, elevii luând în serios școala. 

Acolo nu există un portar al școlii. Elevii puteau 

intra în școală și ieși din ea când doreau, deoarece 

ei sunt conștienți că, dacă nu participă la ore, le va 

fi foarte greu să își promoveze examenele. De 

asemenea, am avut ocazia de a cunoaște diferite 

culturi, diferite persoane și de a-mi face prieteni și 

din alte țări, precum Spania și Belgia. Comunicarea 

cu aceste persoane m-a ajutat să îmi controlez 

emoțiile, să îmi formez noi opinii și să înțeleg că 

toți oamenii trebuie acceptați în societate, 

indiferent de orientările lor, de cultură sau de 

interese. 

Iarina CUC 

Axios (Vrednic este!) 

Ultimii ani, mi-au adus tot felul de experiențe 

inedite, pe care poate dacă le trăiam din copilărie 

(ca oamenii normali) le-aș fi resimțit altfel, dar așa 

ele au devenit sursele mele de uimire și 

(re)descoperire constantă. Mă întreb acum, inutil și 

tardiv, cum am putut trăi așa în autosuficiența și 

egotismul ăsta neserios (care părea totuși atât de 

centrat pe seriozitate, pe rigurozitatea lipsită de 

umor a egoistului de profesie, care-și ignoră 

„vocația” ascunsă și se complace în a și-o justifica) 

fără a cunoaște devoțiunea sinceră și absolută a 

unui câine, mângâierea pe care ți-o aduce torsul 

răsfățat al pisicii ce te caută mai puțin pentru hrană 

cât pentru atingere, nevoia de a te îngriji de altceva, 

altcineva decât de sine însuși? Se pare că am putut 

pentru că ignoranța nu e doar binecuvântare – cum
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crede americanul – ci și lipsă oarecum onestă de 

regret: neștiind ce pierzi, ți se pare că nu pierzi 

nimic. 

Așa se face că vechiul an mi-a adus o nouă bucurie: 

pe Ax (alias Aximus, Axion, Axios, Axis (mundi) 

– cel vrednic, cel merituos) cățelul sârmos și ungur 

pe care l-am adoptat în 28 decembrie. Credeam că 

știu cum e să ai animal de companie, că nu poate fi 

mare diferență între pisici și câine. (Câte credințe 

greșite avem fără a descoperi vreodată că sunt 

așa?!) Nimic mai greșit. 

 

Am plecat după el depășind mai multe granițe: 

fizice, lingvistice, etnice și culturale. Sfoară și 

Ibric, părinții lui, aveau niște stăpâni din altă lume, 

neromânească: calmi, zâmbitori, cuminți, de-o 

blândețe cum n-am văzut în viața mea (de necrezut 

era că domnul părea chiar mai blând decât 

doamna). L-au pupat, deși își promiseseră că nu se 

vor atașa de el, l-au ținut flămând în ziua respectivă 

ca, de frică, să nu aibă reacții fiziologice 

necontrolabile – s-au gândit la toate. Bietul cățel s-

a considerat, precis, răpit de niște extratereștri, dar 

n-a îndrăznit să se revolte prea gălăgios: tremura 

din toate încheieturile, gemea și scâncea în 

răstimpuri și abia la graniță a schițat un anemic 

„Ajutor!” pe care funcționarii, neatenți, l-au 

ignorat. Ajunsesem în țară și puiuțul, pe care ne 

hotărâsem să-l numim Frok, s-a consolat cu gândul 

că poate n-o fi așa de rău la răpitorii ăștia. Curajos 

nevoie mare, după 15 minute de la sosirea acasă 

deja explora livingul, apoi bucătăria și curtea. S-a 

dovedit extrem de adaptabil, n-a mai plâns și nu s-

a mai lamentat, dându-și probabil seama că era mai 

bine să se împace cu soarta. 

Foarte repede ni s-ar fi urcat în cap (mie cel puțin), 

dacă nu cobora din înalt sfântul Sisoe, pedagogul 

micului năzdrăvan, ca să începem educația de 

timpuriu. Am constatat cu ocazia asta că numele de 

Frok nu i se potrivea – cu toată antipatia sinceră și 

reciprocă pentru pisici – așa că i-am căutat un altul. 

Ca niște părinți moderni și inovativi nu ne-am 

mulțumit cu un banal nume de câine, ci i-am căutat 

unul cu rezonanță sau unicat: Axion inamicul 

grăsimii, a devenit repede Axios (din greacă, să nu 

fim înțeleși greșit) sau Aximus. Pentru un câine cu 

personalitate, spun părinții mândri de odrasla lor!  

Ax e câinele perfect: te așteaptă dimineața și când 

vii acasă ca și cum ai fi cea mai importantă ființă 

de pe planetă, linge și latră când trebuie, din spatele 

stăpânului e tare curajos, mușcă dacă vrei să-i iei 

osul pe care tu i l-ai dat, fugărește pisicile care de 

groaza lui s-au mutat în copaci și în pod (sau la etaj, 

unde el n-are acces – sîc!), doarme doar pe canapea, 

se joacă non-stop, roade papuci, perne, mâneci și 

urechi de porc, mănâncă orice, inclusiv roșii, 

dovleac și usturoi, iubește zăpada și mingile, face 

încă pipi în casă, se sperie de aparate electrice și de 

sfântul Sisoe. E încăpățânat ca un... câine, se 

îmbufnează dacă-l pedepsești pe nedrept, se
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lingușește și se revoltă, te dă jos din pat 

împingându-te cu picioarele, sforăie, se plictisește 

și nu suportă frigul. Cu toate astea, e cuminte, și 

deștept, și vrednic de numele său! 

Deși n-are nici trei săptămâni de când e la noi, 

parcă e aici de când lumea. Asta pentru că el nu mai 

reprezintă ideea de câine, ipoteza, latența, 

posibilitatea, ci un fapt, o realitate, o prezență vie, 

de neignorat. 

 

Prof. Elena LUCA 

 

 

Let's talk français! 

Pentru că articolul din 

numărul trecut a fost o 

înlănţuire de challenge-

uri, ce-i drept care se 

adresau «muşchilor» 

…minţii, şi în acest 

număr voi continua pe 

aceeaşi linie.Vă provoc 

să citiţi textul următor, 

dar să faceţi abstracţie 

de faptul că sunteţi sau nu fani ai limbii franceze. 

Şi cine stie, poate veţi avea o surpriză neaşteptat de 

plăcută, constatând că, de fapt, puteţi citi şi mai ales 

înţelege cu mare uşurinţă textul. De ce oare? Pentru 

că acest exerciţiu pe care vi-l propun nu e nimic 

altceva decât concretizarea considerentelor, mai 

mult teoretice, din articolul anterior sau cum ziceau 

strămoşii noştri pe linie parternă: Quod erat 

demonstrandum, adică «Ceea ce aveam de 

demonstrat, am demonstrat»: cunoaşterea limbii 

engleze vă ajută să înţelegeţi franceza şi vice –

versa. Şi dacă e să mergem un pic mai departe, 

parcă una fără cealaltă nu prea se poate… Sau 

unde-s doi puterea creşte, puterea de a înţelege, dar 

şi şansele în situaţii concrete, adică în viaţa de zi cu 

zi, fie că e vorba de cea personală (călătorii, 

vacanţe etc.) sau profesională (cursuri, formări, 

burse, schimburi lingvistice, proiecte Erasmus 

etc.). 

 

Poate fi un motiv în plus să acordaţi mai multe 

şanse şi studierii limbii franceze. 

De aceea, voi continua şi în numerele viitoare să 

aduc argumente pertinente şi date ştiinţifice 

concrete în favoarea învăţării limbii franceze. 

P.S.1- Elevilor mei le lansez o provocare «bonus»: 

vă aştept la ora de franceză cu lectura textului «Le 

Franglish» şi aveţi şansa de a «materializa» într-o 

notă bună,  abilităţile de… franglish-ti!

lecția despre... 
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P.S. 2 – TUTUROR elevilor creativi şi inventivi, 

un îndemn: scrieţi un text asemenător celui propus 

spre lectură, folosindu-vă, of course, de franglish. 

Daţi frâu liber imaginaţiei, nu vă sfiiţi să dezlănţuiţi 

toate stihiile creatoare ce le ţineţi încătuşate! Acum 

e momentul să le valorificaţi, because le sky is la 

limite! (aşa, ca să intru şi eu în joc şi să fiu în trend!) 

Cele mai originale, interesante, inventive, 

intrigante trei texte vor fi publicate în numărul 

următor al revistei Lăzăriştii. Nu neglijaţi nici 

micul amănunt legat de… premiile ce vor veni la 

pachet cu urcarea pe podium!  

Have fun et bonne chance to everybody! 

Prof. Loredana VEREȘ 

 

Handbalul ca stil de viață 

Unii oameni sunt pasionați de muzică, unii de 

desen, alții de teatru, literatură, știință sau 

gastronomie. Pasiunea mea însă, este sportul. 

Încă de mică, am fost pasionată de mișcare și de un 

stil de viață sănătos. La vârsta de 13 ani, am 

descoperit că am o pasiune profundă pentru 

handbal, iar viața mea s-a schimbat radical. Mi-am 

schimbat atât stilul de viață, cât și comportamentul. 

Am un program pe care îl respect în fiecare zi: 

școală, antrenament, teme, studiu și odihnă. 

Programul meu de zi cu zi poate fi descris ca unul 

foarte încărcat. De dimineață, trebuie să ajung la 

școală, unde stau până la ora două sau trei, apoi, la 

ora 15:30 începe antrenamentul care durează de 

obicei până la ora 17:45. În jurul orelor 18:30-

19:00, ajung acasă, unde trebuie să fac teme și să 

învăț pentru ziua următoare, în timpul anului 

școlar. Pe timpul vacanțelor, am câte două 

antrenamente pe zi, în fiecare zi, (exceptând 

duminica), unul de dimineață și unul de după-masa 

sau seara, iar în vacanța de vară, se desfășoară 

perioada de cantonament, pregătire fizică și 

strategică intensă, în afara localității. 

Fiind sportivă de performanță, având antrenamente 

zilnice, mulți oameni mă întreabă cum fac față unui 

program atât de încărcat. Nu am să vă mint, este 

greu, obositor, uneori chiar epuizant, dar cu 

hotărâre, efort și multă voință, reușesc să fac atât 

ceea ce îmi place, cât și ceea ce trebuie. Sportul te 

schimbă ca persoană, fizic, moral și social. Intrarea 

într-un colectiv sportiv, sentimentul de a fi acceptat 

într-un grup și legătura strânsă cu coechipierii, m-a 

făcut să simt că mi-am găsit locul, pe terenul de 

handbal, cu cea de-a doua familie pe care o am, 

echipa. În calitate de sportiv care a luat-o pe drumul 

performanței, pot spune cu mândrie că iubesc ceea 

ce fac și nu aș renunța niciodată la handbal. Odată 

cu performanța și multă muncă, vin și rezultatele și 

bucuria. Am onoarea de a face parte din echipa „CS 

HCM Oradea”. Împreună participăm la 

„Campionatul Național de Handbal Feminin”, la 

grupa „junioare 2” (sportive născute între anii 

2005-2007, care se modifică în fiecare an), 

campionat organizat de „Federația Română de 

Handbal”. În momentul de față ne clasăm pe locul 

3 și dorim să ne calificăm la următoarea etapă a 

campionatului. Acesta constă în tur și retur, în 

perioada de desfășurare a meciurilor. La terminarea 

returului, primele trei echipe din fiecare grupă se 

vor întâlni pentru etapa „Valoarea”, iar următoarele 

trei, pentru etapa „Speranța”, ambele în cadrul 

campionatului. La întreruperea campionatului, cu 

ocazia sfintelor sărbători, Asociația Județeană de 

Handbal Bihor și Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Bihor au organizat „Cupa Moș Nicolae”,
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care a reunit patru formații ce au susținut meciuri și 

au colectat îmbrăcăminte de iarnă pentru copiii 

nevoiași, și anume echipele HCM Oradea, LPS 

„Banatul”-Timișoara, LPS-Sebeș și „Gloria 2018”- 

Bistrița Năsăud. Acest turneu a fost găzduit și 

câștigat de HCM Oradea, o victorie care ne-a sporit 

încrederea. 

Pentru cei care cred că și-au ratat șansa de a ajunge 

la performanță sportivă, pot spune din experiență 

că nu este niciodată prea târziu. Am început să 

practic handbalul la vârsta de 13 ani, considerată de 

mulți, o vârstă târzie pentru a începe un sport și 

pentru a ajunge la performanță, totuși, nimic nu mă 

oprește din a face ceea ce mă pasionează. 

Handbalul este stilul meu de viață. 

Cristalia AVRAM 

 

De-a Zaheu vameșul... 

 

Textele biblice, pe care atâția le disprețuim fără să 

le cunoaștem, conțin niște pasaje și niște personaje 

ciudate, cum n-am întâlnit niciodată în realitate. 

Pentru că noi ne întâlnim doar cu oameni asemenea 

nouă, iar pe restul îi ignorăm pur și simplu (nici nu 

știm, nici nu ne interesează că există) sau îi 

disprețuim și îi forțăm să (ne) accepte limitele 

propriei viziuni despre lume, om ș.a. ca singurele 

acceptabile și adevărate. Dar în Evanghelii există și 

oameni incomozi, fără mândrie stupidă, lipsiți de 

lașitate sau de o falsă modestie. Așa ca Zaheu. Și 

ca surprinzătorul Iisus. 

Dar cine este Zaheu? Să vedem ce zice textul: ”În 

vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și, iată, un 

om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare 

peste vameși, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu 

putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și 

alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-

L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit 

la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: 

Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să 

rămân în casa ta. Și a coborât degrabă și L-a 

primit, bucurându-se. Și, văzând toți murmurau, 

zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. 

Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, I-a zis: Iată, 

jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor 

și, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc 

împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut 

mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiu 

al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute și 

să mântuiască pe cel pierdut.” (Evanghelia după 

Luca, 19, 1-10) 

Pe de o parte, Zaheu era, după cum se vede, un om 

bogat, șeful vameșilor, un om de prestigiu, un 

cetățean onorabil din multe puncte de vedere. Dar 

și un păcătos fără salvare în ochii evreilor extrem 

de rigoriști pentru că el servea administrația străină 

(romană) și prin urmare nu era dușmanul lor pe 

față, ca alții, ci făcea bani mulți de pe urma relației
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cu dușmanul. Așadar, un trădător. Un om de nimic. 

Până într-o zi. Când a auzit de Iisus. 

 O să întrebați, firește, ce-a făcut Zaheu atât de 

remarcabil, încât numele lui a rămas în istorie, deși 

n-a cucerit lumea, n-a inventat leacul pentru cancer, 

nici n-a fost vreo vedetă? Nimic deosebit, am putea 

zice. S-a urcat într-un copac ca să-l vadă pe Iisus. 

Nu e chiar mare brânză! Am zice noi, oameni ai 

secolului 21. Doar că noi ignorăm cine era Iisus. Și 

cine era Zaheu. Ca orice evreu, Zaheu știa despre 

venirea lui Mesia, a unui salvator, a celui care va 

reda poporului ales demnitatea pe care o merita. 

Dar spre deosebire de majoritatea poporului care se 

credea patriot, conservator și credincios (prin 

respectarea strictă a unor precepte și reguli, nu 

puține – 613, de fapt). Zaheu a înțeles. N-ar fi 

coborât Dumnezeu din cer pentru a le da o serie 

nouă de legi exterioare, pentru a-I salva de romani. 

Asta puteau face și singuri. Pentru cel care înțelege 

în spirit, nu în literă, Dumnezeu intervine în istorie 

doar în situații imposibile. Pentru cele posibile e 

nevoie de efortul nostru.  Și poate tocmai pentru că 

Zaheu s-a degradat atât de rău în ochii semenilor, 

dar și ai lui personali, a putut simți cu adevărat 

darul uriaș pe care ni l-a făcut Iisus: acela de a ne 

salva de noi înșine, de cei care am permis să 

devenim, să ne ridice din moarte, din boala fără 

leac în care zacem, să ne vindece și să ne redea 

demnitatea de fii ai Tatălui. Zaheu a fost printre 

puținii care au înțeles că numai Dumnezeu ne poate 

schimba atât de radical, a vrut să se schimbe și a 

acționat. Dacă ezita, dacă se îndoia, dacă îi era 

rușine, jenă, frică de ce vor zice alții, de 

consecințele faptei sale, în cazul în care se înșela, 

ar fi pierdut totul. Sau cel puțin șansa aceea. Și cine 

poate ști de câte ori în viață te vei întâlni cu 

Dumnezeu? Sau dacă vei fi pregătit? Dacă vei avea 

ochi de văzut?  

Zaheu a avut un moment de criză (bună), de 

revelație, de revenire în sine, ca fiul risipitor. Și a 

jucat totul pe această carte, nu s-a gândit că se face 

de râs în fața familiei, prietenilor, colegilor, 

cunoscuților și necunoscuților. Nu i-a păsat de 

reputația sa, de ocara altora care l-or fi crezut nebun 

sau excentric. N-a stat cuminte, în banca lui.  A vrut 

să-l vadă, nu să-I ceară ceva. Și l-a văzut și Iisus pe 

el, bucuros, că găsise pe cineva care risca ceva (fie 

și un moment din prețioasa și confortabila lui viață 

– căci toți credem asta) pentru a-l întâlni pe 

Domnul cel Viu. 

Mă întreb dacă aș fi fost în stare să urc într-un 

copac ca să-l văd pe Dumnezeu și mă gândesc cu 

groază și rușine că, probabil, nu.  

Comportamentul lui Zaheu a fost răsplătit 

instantaneu căci Domnul l-a văzut și l-a recunoscut 

(de unde?), a intrat în casa lui – onoare deosebită 

pentru un vameș ca un evreu să cineze în casa lui 

impură –, i-a iertat păcatele lui și familiei sale, nu 

l-a certat deloc pentru trecutul lui nevrednic, nu i-a 

reproșat nimic, nici măcar nu i-a cerut să se 

schimbe, ca altora. Dar dacă Domnul nu l-a   
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mustrat, e pentru că Zaheu însuși o face: de bucurie 

că Iisus l-a văzut și a intrat la el, Zaheu e gata să-și 

dea averea făcută necinstit săracilor (jumătate din 

averea mea o dau sărăcilor), iar nedreptățile făcute 

e gata să le îndrepte, nu dublu, nu triplu, ci împătrit. 

Ce șoc trebuie să fi suferit Zaheu pentru a renunța 

la statutul său, la bogăția sa, la sine însuși? Căci 

dacă era adevărat ce ziceau evreii că vameșii luau 

pe nedrept taxe mai mari decât prevedea legea, 

atunci ar fi avut de plătit o sumă pe care n-o mai 

deținea, și ar fi rămas cu datorii, nu doar sărac lipit. 

Și cine dintre noi ar fi în stare de asta?  

Însă faptul că mai există unu, doi oameni capabili 

să vadă Binele, Frumosul, Adevărul când îl 

întâlnesc și să se lase schimbați de El o fi rar, dar e 

posibil. Ceea ce mi se pare mie neverosimil este ca 

Dumnezeul-Iubire, Intangibil și Impenetrabil să fi 

coborât la noi, în carnea noastră. Și după ce că a 

făcut-o, noi să fim tot opaci, să ne încăpățânăm în 

a nu vedea, a nu auzi și a nu înțelege. Să nu ajungă 

nimic din viața, lumina, puritatea, frumusețea, 

bucuria lui la noi. Natura înflorea când nu era 

anotimpul, pietrele strigau, pământul se cutremura, 

dar oamenii, cei mai mulți oameni au rămas tot cum 

erau: orbi, surzi, muți, morți. Ei cârteau, criticau, 

bârfeau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. 

Adică, cum înțelegem noi: a încălcat legea, 

așteptările noastre, speranțele noastre, concepțiile 

noastre; înseamnă că tot ce credeam noi era/ este 

greșit(?). Putem noi accepta asta, putem s-o luăm 

de la capăt, de la zero, ca Zaheu? Sau preferăm să 

credem că noi avem dreptate și Dumnezeu fie nu 

există, fie e un tiran nemilos? 

Iisus vine și ne dez-amăgește total, ne detronează și 

detonează toate credințele, ideile și părerile despre 

Dumnezeu, lume, om, religie. Ne pune față în față 

cu adevărul. Aparențele nu mai au valoare. Să dăm 

bine la cameră, să ținem cu tărie la opiniile noastre, 

să nu ne dezmințim, să avem o personalitate 

constantă și unitară, care să nu contrarieze pe cei 

din jur – nu mai înseamnă nimic. Nu-i de mirare că 

e greu să-l vezi, să-l accepți și să-l urmezi. S-ar 

putea (e chiar sigur) că o să ne creadă lumea 

nebuni, ciudați, schimbători. Când noi datorăm atât 

de mult celorlalți: buna noastră părere despre sine, 

mai ales. (Nu e vorba aici, desigur, despre a nu-ți 

păsa deloc ce crede lumea despre tine și faptele 

tale, ci despre a nu te vinde pe tine și ce este esențial 

pentru buna părere a altora despre tine.)  

În contrast cu tot acest conformism din noi, vine 

Iisus pentru a ne aminti că omul e liber, că e viu, că 

are dreptul de a se răzgândi, că schimbarea e 

normală și sănătoasă, că trecutul nu contează, ci ce 

vei face de azi înainte, că un om obișnuit poate fi 

mai puternic, mai memorabil decât marile nume 

din istorie. Lui nu-i pasă dacă e bârfit, batjocorit, 

bătut, nu se jenează să cineze cu prostituate și 

vameși, nu se teme că va fi scos din sinagogă (adică 

din comunitate, grup etc.). N-a venit să se/ne laude, 

dar nici să ne certe, n-a venit să dea ordine și să-și 

încordeze mușchii. A venit să ne caute, să ne 

întâlnească, să ne vindece, să ne înnoiască. Să 

moară în locul noastru, cu moartea pe care noi am 

adus-o în lume. Și să ne salveze de ea.  

Cum să nu se bucure Domnul că Zaheu a vrut să-l 

vadă, să-l cunoască dacă ăsta era scopul?! Cum să 

nu se întristeze când atâția nu vrem să știm că 

există, că ne caută nu să ne limiteze prețioasa 

libertate, cum greșit credem noi, ci ca să ne 

elibereze din lanțurile în care nu știm că suntem.  

Prof. Elena LUCA
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Dar din dar se face rai. Fă rai din ce ai 

 

Cunoaștem cu toții acel sentiment de extaz, de 

încântare, pe care-l simțim atunci când primim 

cadouri de la cei dragi. Acest sentiment de bucurie 

se întețește, când dăruim celor din jurul nostru, 

pentru că fericire înseamnă, nu doar să primești, dar 

mai ales să dăruiești. Acest lucru descrie cel mai 

bine ce face elevul din clasa a XII-a D, Heinz 

Darius, împreună cu echipa Transmite Fericire, un 

grup de tineri care încearcă să aducă zâmbetul pe 

fața oamenilor mai puțin norocoși. Tot ceea ce ei 

fac este din proprie inițiativă, străduindu-se să 

ofere o părticică de rai unor familii nevoiașe, 

dăruind din puținul lor, cu inimă largă. 

Poate vă întrebați și cum realizează ei acest lucru? 

Ei bine, mare parte a voluntarilor caută familii sau 

persoane care nu au resursele necesare pentru a-și 

cumpăra haine, alimente, jucării sau ceea ce au 

nevoie pentru a duce un trai decent și a le oferi 

copiilor lor. Prin intermediul paginii Transmite 

Fericire, voluntarii sunt contactați de persoane 

genereoase fie pentru a oferi cele necesare, fie 

pentru a oferi banii necesari achiziționării de 

bunuri. Odată ce au primit sau au cumpărat din 

propriile resurse cele trebuincioase, tinerii încep să 

împacheteze alimentele, hainele sau jucăriile 

pentru a fi oferite familiilor nevoiașe. 

Dar oare chiar așa de ușor este? Răspunsul este un 

mare DA. Atât de ușor este să dăruiești celor din 

jurul tău, să dai cu inimă largă, să faci pe cineva 

fericit, să aduci zâmbetul pe buzele unor persoane 

care poate nu au curajul să se gândească la ziua de 

mâine, fără a se îngrijora, în legătură ce vor pune 

pe masă sau cum le vor oferi un viitor mai bun 

copiilor lor. 

Oare vom face și noi ceea ce au reușit o mână de 

15 oameni să realizeze? DA, dacă vrei să dăruiești 

bucurie altora, tot ceea ce trebuie să faci, este să te 

alături pe Instagram, mai exact pe Transmite 

Fericire și poți și tu, oricine ai fi, să faci rai din ceea 

ce ai. 

 Sarah PAZMANY-JIANU 

 

Jurnal de internat 

 

Experiență subiectivă - ziceam eu data trecută. Pe 

asta m-am bazat când le-am cerut interniștilor să 

ne împărtășească părerile lor despre satul urban. 

Sub vălul anonimatului am sperat să aud vorbe cât 

mai sincere și trebuie să recunosc că sunt mulțumit 

de rezultat. Lecturare plăcută! 

Cum este să stai la internat? O întrebare teoretic 

simplă, la care poți găsi o gamă vastă de răspunsuri.

ce se întâmplă? 
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Ei bine, la internat am cunoscut persoane din medii 

diverse, iar oportunitățile de a dezvolta relații de 

prietenie sunt infinite. Vei adăuga în agenda 

personală tineri care studiază la profile diferite, 

care te pot ajuta ulterior când ai nevoie de un sfat 

sau de sprijin cu privire la aspecte pe care nu le 

stăpânești. Personal, eu interpretez toată experiența 

din internat ca pe un joc de supraviețuire în care 

trebuie să reziști cu mâncarea de la cantină, cu 

presiunea constantă a învățatului, să faci față 

conflictelor cu portarul și cu ceilalți colegi de 

internat pe care, poate, nu îi simpatizezi în mod 

excepțional, însă, nu ascund faptul că profit la 

maximum de orice moment petrecut în internat. 

*** 

Viața în internat este o provocare. Mie îmi place, 

deoarece cunosc foarte mulți oameni diferiți din 

punct de vedere al personalității. Înveți să te 

adaptezi la variate situații și să conviețuiești cu alți 

doi oameni în aceeași cameră; cinci zile pe 

săptămână, trăim multe experiențe împreună, cum 

ar fi uscatul părului la aerotermă. 

*** 

Îmi place la internat pentru distracțiile care se 

petrec aici, atmosfera, hăndrălăii care vin în fiecare 

seara să vadă ce facem... Că bâlciul se strică în 

fiecare seară la ora 22 și un pic. Vorbele pe care nu 

o să le uit niciodată de la pedagogă: Bună seara, 

fetelor! și Bună dimineața, fetele, v-ați trezit?. 

Când ne punem la ora 11-12 noaptea să facem duș. 

Când nu putem învăța pentru că la noi în cameră e 

prea mare gălăgie și te bagi și tu acolo la povești și 

în bârfe. În concluzie, ador să stau în cămin, sunt 

niște momente de neuitat pentru mine! 

Internatul este locul în care îți faci multe amintiri 

frumoase sau mai puțin frumoase, îți faci noi 

prieteni de nădejde cu care vei împărți aceeași 

cameră, același oxigen, aceeași mâncare timp de 4 

ani și, de ce nu, și după absolvirea liceului. Pentru 

început, ți se va părea un lucru înspăimântător să 

stai departe de casă, de familie, să începi practic un 

nou stil de viață cu noi oameni, dar, cu timpul, te 

vei obișnui și chiar îți va plăcea, iar la final vei 

realiza prin ce moment frumos al vieții ai trecut și, 

poate, nu te-ai bucurat suficient de el. Așa că 

trăiește cât mai mult această perioadă, pentru că nu 

se mai întoarce. 

*** 

Internatul... locul plin de noi experiențe și crearea 

unor noi legături. Internatul ne pregătește pentru o 

nouă etapă a vieții noastre, momentul în care vom 

fi pe cont propriu. Spre deosebire de ceilalți, noi 

avem un avantaj, acela că în urma acestui capitol 

dobândim abilități:  spiritul de echipă și un caracter 

independent și responsabil. Așadar, internatul 

pentru mine înseamnă o simulare și un loc plin de 

oameni frumoși, devenind la un moment dat un 

cufăr plin de amintiri atât bune, cât și rele.  

*** 

Internatul pentru mine e, cum ar zice şi Bacovia, un 

cimitir al tinereții mele. Nu vreau ca asta să se 
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interpreteze greșit, ci dimpotrivă, vreau doar să 

spun că între pereții aceştia se petrec cele mai 

semnificative clipe din adolescența mea, fie ele 

bune sau rele, acestea rămânând însă 

"înmormântate" aici. E locul în care am învățat să 

fiu independentă şi să trăiesc fără părinți, aceştia 

fiind înlocuiți de colegii de cameră, colegii mei sau 

colegii altora, noi de altfel mixându-ne destul de 

des, aderând la un borcan de zacuscă unic. De 

asemenea, am acumulat multe aptitudini de când 

stau aici, cea mai importantă fiind creativitatea 

spontană. Este nevoie de o minte ageră pentru a 

putea să inventez pe loc, de nevoie, o minciună 

plauzibilă pentru doamna pedagog, minciună 

căreia i se alătură şi o actorie demnă de una dintre 

piesele de teatru ale lui Caragiale. Fără să mă 

lungesc prea mult, aş vrea să mai adaug faptul că în 

internatul lăzărist am întâlnit unii dintre cei mai 

minunați oameni pe care îi cunosc şi la care țin 

nespus şi sper cu tărie că aceste prietenii, legate sub 

vigilența camerelor de supraveghere prezente la 

fiecare colț, vor ține şi după terminarea anilor de 

liceu.   

                                                                                                     

Alexandru Ioan LAZĂR 

 

 

Asemănări și diferențe – o descoperire 

Erasmus 

 

Vreau să scriu un articol, un articol bun. Un articol 

despre experiența Erasmus (Berlin, noiembrie, 

2021), dar nu știu cum. Trebuie să recunosc că am 

încercat să scriu acest articol de câteva zile în tot 

felul de moduri. Am încercat să scriu despre tot ce 

am vizitat, tot ce m-a impresionat, tot ce am învățat, 

despre toate persoanele interesante pe care le-am 

cunoscut, despre cultura pe care am descoperit-o. 

Am încercat să scriu și un articol satiric. Nu știu 

cum mi-a ieșit… 

Am vizitat Monumentul Holocaustului, Zidul 

Berlinului și alte locuri emblematice. Am cunoscut 

puțin sistemul german de învățământ, dar nu asta a 

fost ceea ce va rămâne cu mine pentru tot restul 

vieții mele. Nici parcurile, nici muzeele, nici 

clădirile, nici mall-urile, nici tehnologia, ci o 

realizare pe care nu o puteam împlini în calitate de 

turist obișnuit, care nu vede în casele oamenilor, ci 

doar exteriorul clădirilor.  

Chiar dacă în aparență nu avem aproape nimic în 

comun, în realitate suntem foarte similari. Am 

văzut persoane, exact ca noi, chiar dacă diferențele 

culturale sunt evidente. Persoane care îmi 

împărtășesc mai multe perspective, care urmăresc 

aceleași filme și citesc aceleași cărți. Am văzut 

clădiri ca ale noastre, graffiti pe blocuri, ca la noi. 

Am fost în mici târguri cum sunt și la noi. Am 

întâlnit situații ca la noi. De pildă, pe site-ul unui 

patinoar apărea ca fiind deschis, dar când am mers 

la fața locului, era închis. Am întâlnit persoane cu 

care m-am înțeles mai mult sau mai puțin bine, așa 

cum se întâmplă și acasă. 

Există multe diferențe oriunde mergi, de la o 

persoană la alta, de la un oraș la altul, de la o țară 

la alta, există atât de multe diferențe, încât m-am 

înscris în acest proiect doar ca să le văd și, totuși, 

ce am găsit în realitate au fost asemănări. Până 

acum nici nu mi-a trecut prin minte că diferențele 

aparent uriașe sunt infime, pe lângă asemănările 

care se regăsesc între culturile noastre, interesele 

noastre, stilurile noastre de viață și în multe alte 

aspecte.  

Arina DUMITREANU
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2022 – ANUL EUROPEAN AL 

TINERETULUI 

În luna octombrie 2021, președinta Comisiei 

Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca anul 

2022 să fie considerat Anul European al 

Tineretului. Scopul acestui demers este ca toți 

tinerii din Uniunea Europeană să primească 

imboldul de a-și concretiza visurile, viziunile și 

împreună să formeze un viitor mai bun, mai verde, 

mai sustenabil pentru generațiile viitoare.  

Scopul său este să scoată în evidență rolul 

important pe care îl joacă tinerii în construirea unui 

viitor mai bun – mai verde, mai incluziv și mai 

digital. Anul European al Tineretului este ocazia 

potrivită de a privi înainte cu încredere și speranță, 

în perspectivă post-pandemică. 

 

 

 

 

 

 

Un pas essential spre mobilitatea europeană este 

Acreditarea Erasmus. 

Astfel, Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale a publicat, în data de 28 ianuarie 2022, 

rezultatele selecției pentru Acreditarea Erasmus în 

domeniul educației școlare.  

Liceul nostru a primit acreditarea Erasmus în 

cadrul apelului de Proiecte de Acreditare – 

Educație școlară, în urma unei candidaturi depuse 

în luna octombrie 2021. 

Beneficiarii direcți ai acestei acreditări vor fi peste 

70 de profesori și elevi lăzăriști, care, pe parcursul 

următorilor 5 ani, vor urma: stagii de pregătire, 

misiuni de observare (job shadowing), mobilități 

tematice desfășurate în state europene, pentru a fi 

la curent cu ultimele trenduri și practici în educația 

secolului XXI.  

SPERANȚE PENTRU VIITOR  

La școala noastră găsești tot ceea ce este îți este 

necesar pentru a fi călăuzit pe drumul cunoașterii 

într-o lume care se află într-o continuă schimbare. 

Aici poți veni cu visurile tale, poți să privești cu 

încredere spre viitor și împreună vom găsi calea 

spre succes! 

 

Responsabil proiecte educaționale europene,                                                               

prof. dr. Carmen CHIRA 

Arta fotografică și geometria 

Bogdan este pasionat de arta fotografică. De ziua 

lui, el a primit cadou de la părinți un aparat de 

fotografiat digital. Bogdan reușește să surprindă 

imagini diverse. Toate fotografiile sunt stocate în 

memoria calculatorului său, iar cele mai reușite 

sunt prelucrate și printate. 

 După ce a învățat la școală despre figuri 

geometrice, Bogdan a descoperit o metodă practică

diverse 
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pentru a vedea dacă, prin modificarea 

dimensiunilor unei fotografii, aceasta a fost 

transformată într-o fotografie asemenea cu ea.  

Bogdan suprapune cele două fotografii în colțul din 

stânga-sus al lor și observă dacă diagonalele ce 

pleacă din acest colț se suprapun și ele.  

Ce crezi, are dreptate Bogdan? Justifică răspunsul. 

 

Soluție: 

Răspunsul este da. 

Se folosește asemănarea triunghiurilor. 

Dacă diagonalele 𝐴𝐹 și 𝐴𝐶 ale dreptunghiurilor 

𝐴𝐸𝐹𝐺 și 𝐴𝐵𝐶𝐷 se suprapun, atunci ∆ 𝐴𝐸𝐹 și 

∆ 𝐴𝐵𝐶  sunt asemenea, deoarece 𝐸𝐹 ∥ 𝐵𝐶. De 

aceea,  
𝐴𝐸

𝐴𝐵
=

𝐸𝐹

𝐵𝐶
 , ceea ce înseamnă că 

dreptunghiurile sunt asemenea. 

 

Bogdan a întâmpinat noi probleme atunci când a 

vrut să imprime fotografiile făcute de el la un 

laborator specializat. El a constatat că toate 

fotografiile sale sunt salvate într-un format de 2048 

x 1536 pixeli, ceea ce înseamnă că raportul 

standard între lungimea și lățimea fotografiilor este 

4 : 3. 

Hârtia fotografică are diverse dimensiuni 

standardizate, date în tabelul următor: 

 

 

Realizează toate calculele necesare și decide care 

dintre dimensiunile hârtiei foto sunt cele mai 

apropiate de raportul standard în care sunt salvate 

fotografiile în calculator. 

Indicație: Se calculează rapoartele dintre lungimea 

și lățimea hârtiei.  

prof. Ioana FIRTEAN 

 

Știați că...? 

• Cel mai ploios loc de pe Pământ este în 

India – Mawsynram un sat din Districtul 

East Hills Khasi. Conform relatărilor, este 

cel mai umed loc de pe Pământ deoarece 

acolo sunt precipitații medii anuale de 

11.872 litri/metru pătrat. 

• Lupii au două straturi de blană. Stratul de 

suprafaţă ajută la înlăturarea apei, noroiului 

şi prafului, iar stratul interior ajută lupul să 

supravieţuiască la temperaturi de până la -

40°C.

 

Denumire 

Dimensiunea hârtiei 

standard (în mm) 

Lățime Lungime 

9/13 89 127 

10/15 102 152 

13/18 127 178 

20/30 203 305 
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• Lacul Superior (Lake Superior), aflat la 

graniţa dintre SUA şi Canada, este cel mai 

mare lac de apă dulce din lume. Suprafaţa 

sa depăşeşte 82.000 km² 

• De ce plângem când tăiem ceapa? Atunci 

când tăiem ceapa, eliberăm gazul din 

interiorul cepei, care conţine sulf. Sulful 

irită ochii şi nasul. Corpul nostru produce 

lacrimi pentru a înlătura această substanţă 

din ochi. 

• Căpşunile conţin mai multă vitamina C 

decât portocalele. 

• Crapul este considerat fiinţa cu cele mai 

multe oase de pe Pământ. Crapul are 4386 

de oase (omul are aproximativ 206 oase). 

• Râul Roe, cel mai scurt râu din lume, are 

doar 61 metri în lungime. 

• Marea Neagră este cel mai mare bazin de 

apă salmastră (apă cu salinitate scăzută) al 

lumii. 

 

Culese de Andreea Renata SUCIU 

 

 

Glume 

 – Ai auzit de restaurantul de pe Marte? 

 – Super meniu, dar zero atmosferă… 

* 

Matematica – singurul loc unde oamenii cumpără 

64 de pepeni și nimeni nu se întreabă de ce. 

* 

La școală, învățătoarea îl întreabă pe Bulă: 

 – Ia zi, Bulă, tu știi cine a introdus acupunctura în 

țara noastră? 

 – Da, Vlad Țepeș. 

 

 – Cum se numește o înțelegere între doi 

crocodili? 

 – Un Croco-Deal. 

* 

Un polițist s-a urcat încălțat pe masă, pentru a 

schimba un bec. Nevasta zice: 

 – Trebuia să pui măcar un ziar pe masă... 

 – Nu-i nimic, ajung și așa! 

* 

În timpul unui curs, profesorul se adresează unui 

student: 

 – Te rog să îl trezești pe colegul tău! 

Studentul spune: 

 – Treziți-l dumneavoastră, că dumneavoastră l-ați 

adormit! 

Culese de Andreea Renata SUCIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

râzi, am spus... 
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