
ANUL XII – IUNIE 2020 

2 – EDITORIAL 
TENTDA 

„Chiar şi fără şcoală în sensul propriu 

al cuvântului (...)Trebuie să ajungem să 

fim amintiţi nu ca generaţia afectată de 

un anumit virus, ci ca generaţia care, în 

ciuda virusului, a excelat.” 

„Ați fost vii, și ați fost frumoși, 

și ați fost buni. Lucru atât de 

rar în lumea aceasta, încât voi 

fi veșnic recunoscătoare că am 

fost eu, că ați fost voi!” 

„Dragii noștri absolvenți, încercăm să vă 

sărbătorim așa. Prin acest număr dedicat 

vouă, voi cei care nu vă mai puteți bucura 

de emoția Gaudeamus-ului cântat de-a 

lungul holurilor școlii.” 
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Totul ar fi trebuit să fie sfere, /dar n-a fost, n-a fost 

așa. /Totul ar fi trebuit să fie linii, /dar n-a fost, n-

a fost așa.... (Nichita Stănescu) 

Lumea aceasta nu ar fi trebuit să fie strivită, cu 

toate minunile ei... Totul ar fi trebuit să fie altfel. 

Sau măcar la fel ca până acum, dacă nu mai bine. 

Suntem în pragul unei lumi altfel, de aceea și 

începuturile și finalurile vor fi altfel. De acum 

încolo vom sărbători altfel, vom trăi altfel, vom fi, 

probabil, altfel. 

În acest context al unei lumi altfel, finalul de școală 

este altfel. Fără baloane, fără culoare, fără, flori, 

fără serenade. Fără Gaudeamus. De fapt, fără 

Gaudeamus-ul clasic. Noi ne putem bucura, căci, 

ceea ce am învățat în aceste ultime luni este să ne 

bucurăm altfel. Din altceva ca până acum. Așadar, 

Gaudeamus igitur! Dar pe calea undelor, prin 

salvatorul online. 

Dragii noștri absolvenți, încercăm să vă sărbătorim 

așa. Prin acest număr dedicat vouă, voi cei care nu 

vă mai puteți bucura de emoția Gaudeamus-ului 

cântat de-a lungul holurilor școlii, cei care nu veți 

mai fi strigați după catalog de diriginții voștri în 

sălile amenajate festiv pentru voi. Voi care veți da 

examenul cu emoții mai mari decât colegii voștri 

din anii trecuți, voi care, în loc de zâmbete crispate 

de emoție veți purta măști care să le acopere. Veți 

purta mănuși care vă vor șterge amprentele de pe 

băncile pe care veți scrie... 

DAR, dragii noștri! GAUDEAMUS IGITUR! 

Bucurați-vă de acest final altfel, pentru că de voi 

depinde de acum, numai de voi, ce început altfel 

veți da parcursului vostru. Suntem ferm convinși că 

acest altfel va fi benefic pentru voi. Voi veți fi 

altfel: mai empatici, mai puternici, mai răbdători, 

mai conștienți de voi înșivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeul inocenței sau muzeul unei iluzii 

 

Orhan Pamuk, autorul romanului Muzeul 

inocenței, este un scriitor contemporan turc, unul 

dintre scriitorii de a cărui creație devii dependent. 

Dependența se explică nu numai prin maniera 

atentă și migăloasă cu care promovează un oraș 

istoric, Istanbul, ci mai ales prin jocurile subtile ale 

perspectivelor narative. Istanbul devine personaj în 

aproape toate romanele sale, unul pe care nu îl mai 

uiți, pe care ai vrea să îl cunoști în realitate, să-i 

adulmeci miresmele, să-i parcurgi străduțele 

întortocheate, să-i asculți muzica intimă, să-i 

cunoști istoria. Acest personaj magadună în jurul 

său alte personaje, fascinante, ale căror destine

carte 

editorial 
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 ajung până la urmă să se contopească cu destinul 

orașului însuși. Impresia aceasta o ai după ce 

termini O ciudățenie a minții mele (2017), sau Mă 

numesc Roșu (2006), sau Femeia cu părul roșu 

(2017), sau Cartea neagră (2006). De altfel, 

scriitorul primeşte în 2006 Premiul Nobel pentru 

literatură. Discursul narativ este altul în fiecare 

roman, deși spațiul pare a fi același. Naratorul este 

când ubicuu, păpușarul care mânuiește cu agilitate 

destinele tuturor – inclusiv ale Istanbulului – când 

un narator ascuns în spatele unui personaj, dându-i 

acestuia iluzia că el este cel care controlează totul. 

Este un narator versatil care se ascunde printre 

personaje, dându-le libertatea de mișcare – ca în 

Mă numesc Roșu, apoi suprimându-le această 

libertate. Alteori, naratorul este personajul 

principal, unica voce care, printr-o confesiune 

sinceră, lucidă și asumată, redă experiențe 

personale trăite, evident, în magicul Istanbul. Este 

vorba despre naratorul-personaj din Muzeul 

inocenței. 

Acest Muzeu al inocenței este un roman greu. Nu 

complex – ar fi clișeic, nu amplu – ar fi prea simplu. 

Este greu, la propriu, căci prin amploarea lui, 753 

de pagini, ocupă spațiu serios pe raftul oricărei 

biblioteci. Este greu, figurat vorbind, nu pentru că 

ar fi ezoteric, dificil de înțeles, ci este greu prin 

destinul pe care îl propune. Romanul propune 

istoria unei iubiri și istoria unui oraș. 

Muzeul inocenței, ca istorie a unei iubiri, urmărește 

pe parcursul a trei decenii, metamorfoza unei iubiri 

la prima vedere în obsesie. Greutatea lecturii vine 

din acceptarea de către cititor a realității că sufletul 

unui bărbat poate purta iubire pentru două femei 

diferite, în același timp. Cartea se deschide cu 

mărturia unei voci masculine despre frumusețea 

dincolo de cuvinte a femeii pe care tocmai a iubit-

o cu pasiune cu câteva minute înainte de momentul 

scrierii. Îi admiră frumusețea perfectă a corpului, a 

mișcărilor, a privirilor. Primele pagini sunt 

descrieri cu măiestrie ale unor scene erotice de bun-

simț și de calitate. Pe fată o cheamă Fusun, are 18 

ani, iar pe cel care experimentează iubirea perfectă 

cu Fusun este Kemal, un tânăr de 22 de ani, 

afacerist, unul dintre tinerii bogați ai Istanbulului. 

Câteva pagini mai încolo, cititorului îi este 

prezentată de către Kemal, naratorul îndrăgostit, 

Sibel, logodnica acestuia. Este momentul în care 

începe greutatea romanului. În ce măsură se poate 

accepta ca un bărbat, care mărturisește că își 

iubește sincer logodnica, poate iubi pasional, la fel 

de sincer, o altă femeie, pe care o întâlnește 

întâmplător într-un magazin – era vânzătoare – și 

despre care aflăm că este și rudă îndepărtată a 

acestuia? Deși o iubește pe Fusun, nu rupe logodna 

cu Sibel, astfel încât asistăm la suferința lui Fusun 

în timpul logodnei iubitului său. Evident, după 

logodnă, Fusun dispare fără urmă în fantasticul 

Istanbul, iar Kemal intră într-un proces iremediabil 

de transformare – deși absentă, Fusun devine o

Iar aici este Muzeul 
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prezență continuă în mintea lui Kemal. Este 

momentul în care Muzeul iubirii prinde contur – în 

apartamentul în care Fusun și Kemal s-au iubit – 

Kemal, în absența fetei aduce obiecte care i-au 

aparținut, pentru a-și ostoi dorul de ea. Evident că 

Sibel rupe logodna, iar Kemal începe odiseea 

căutării lui Fusun. De 

acum încolo, istoria  

iubirii se contopește cu 

istoria orașului, pentru 

că această căutare se 

face la pas, prin toate 

străzile Istanbulului. 

După șapte ani, o 

găsește pe Fusun. 

Căsătorită. Evident, 

o căsătorie 

salvatoare și impusă fetei, după ce aceasta fusese 

abandonată de Kemal. Urmează opt ani 

halucinanți, în care Kemal merge seară de seară în 

mahalaua în care locuia familia lui Fusun. Este o 

perioadă în care au loc mişcări politice în Istanbul, 

în care cititorul devine familiar cu cinematografia 

istanbuleză (soțul lui Fusun era scenarist), cu 

emanciparea orașului și a oamenilor. Fusun și 

Kemal ajung, după zece ani să se logodească – 

scenaristul o părăsește pentru o actriță – își propun 

să viziteze Parisul, dar, într-un accident de mașină 

stupid, Fusun moare. Este momentul în care începe 

cu adevărat procesul nașterii Muzeului inocenței – 

apartamentul din blocul Compasiunea, leagănul 

iubirii lui Fusun și Kemal devine loc de reculegere 

pentru Kemal, spațiu al materializării iubirii. 

Pentru a realiza cu adevărat un muzeu, Kemal 

devine un pasionat al acestora. Vizitează muzee 

mai puțin celebre din toată lumea, pentru a 

surprinde atmosfera de muzeu, pentru a transforma 

spațiul strâmt al apartamentului cu obiecte care 

erau o dovadă palpabilă a existenței lui Fusun (cești 

de cafea pe care le-a folosit ea, perii de păr, pantofi, 

obiecte lipsite de importanță, dar magice pentru 

Kemal pentru simplul fapt că ele au amprenta 

mâinilor ei sau mirosul corpului ei). Ultimele 

pagini ale romanului devin de-a dreptul 

surprinzătoare prin apariția în text a unui personaj, 

apropiat al familiei lui Kemal. Un domn care o 

cunoscuse pe Fusun, la petrecerea de logodnă a lui 

Kemal. Nimeni altul decât scriitorul Orhan Pamuk. 

El este cel care îl ghidează pe Kemal în a alcătui 

Muzeul inocenței – care chiar există la Istanbul – 

în roman există o hartă a orașului în care e marcat 

ca punct turistic – dar și în mărturisirea scrisă a 

acestei iubiri dincolo de simpla înțelegere. 

De ce Muzeul inocenței? Pentru că are o poveste 

care te intrigă. Pentru că este ca un film care se 

derulează în fața ta, fără niciun ecran. Pentru că 

auzi în el o voce caldă, sinceră, mângâietoare care 

îți deschide larg ușile sufletului celui căruia îi 

aparține, al lui Kemal cel ce trăiește întru iubire. 

    

                                    Prof. Laura Octavia LUP 

 

Captivi în internet  

 

Ți s-a întâmplat vreodată să pornești televizorul și 

să te așezi înaintea lui fără să știi la ce urmează să 

te uiți sau să îl lași pur și simplu să meargă singur 

în timp ce tu faci altceva? Sau s-a întâmplat săintri 

pe internet fără vreun motiv anume, dar ai intrat 

pentru că a devenit deja un reflex?  

Pentru majoritatea cititorilor, răspunsul va fi, cel 

mai probabil, da. „Da, intru des pe telefon că să 

verific dacă nu am primit mesaje noi.” Interesant

Obiectele lui Fusun păstrate 

de Kemal în muzeul - suflet. 
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 mi se pare însă, că, deși telefoanele noastre sunt 

setate să ne anunțe când primim un mesaj nou, noi 

simțim nevoia să le verificăm oricum. Ar fi 

necinstit din partea noastră să nu recunoaștem că 

suntem dependenți într-o oarecare măsură de 

media. Suntem prinși în universul format de ele, ne 

conformăm normelor date de acestea și, poate, 

partea cea mai tristă este că ne place să fim în acest 

ambient. Nu recunoaștem limitările ei, nu 

înțelegem lipsa libertății și nu acceptăm ideea că 

am putea fi controlați. Suntem „captivi în internet” 

și nici măcar nu căutăm evadarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teologul francez Jean-Claude Larchet prezintă în 

lucrarea sa „Captivi în internet” invazia noilor 

media în viață noastră, efectele și consecințele ei 

asupra noastră, precum și terapii și profilaxii. Ce 

am înțeles eu de fapt din această carte este că nu 

suntem întru totul conștienți de efectul mediei 

digitale asupra vieții noastre, mai ales asupra 

componentei ei spirituale. 

Mediu, din latinescul medium este un mijloc sau un 

intermediar prin care un obiect, cuvânt, sunet, 

imagine poate trece de la o stare la alta sau dintr-un 

loc în altul. Pluralul media, este folosit de ceva 

vreme pentru a desemna marile mijloace de 

transmitere a informației: radioul, presa scrisă, 

televiziunea. „Noile media” desemnează mijloace 

de comunicare mai recente, de cele mai multe ori 

digitale. 

 

În zilele noastre toată lumea comunică tot timpul 

cu multă lume, dar nu și cu aproapele său, în sensul 

fizic al termenului. „Se poate chiar constata că ceea 

ce era menit să îi apropie pe oameni lasă impresia 

difuză că îi separă încă și mai mult, nu doar pentru 

că fiecare se izolează de cei apropiați pentru a 

desfășura activități mediatice, ci și pentru că, atunci 

când este în mod fizic alături de ceilalți, solicitarea 

mediatică la care răspunde cu prioritate îl separă în 

mod psihologic de ei sau întrerupe frecvent 

legătura cu ei, așa încât el se află alături de ceilalţi 

fără a fi într-adevăr cu ei, adică cu adevărat prezent 

și deschis către persoana lor.”  

Devine mai importantă solicitarea primită de media 

decât atenția pe care o datorăm aproapelui. Chiar 

dacă comunicarea cu ceilalți se poate realiza și 

virtual, persoana nu este prezentă în deplina sa 

realitate, ci doar cu fragmente, cu vocea, cu scrisul, 

poate chiar cu imaginea. Ceea ce îi lipsește este 

însă trupul. Trupul are un rol important în 

comunicare deoarece o îmbogățește prin gesturi, 

atitudini. El oferă înțelesuri mai puternice 

cuvintelor, întrucât le poate arată ca fiind adevărate 

ori fățarnice. La prima vedere pare a fi un avantaj,
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 omul timid nu are motive să se inhibe și poate să 

se exprime mai liber. O privire mai atentă ne arată 

că problemele relaționale sunt cauzate de o frică 

față de celălalt și față de asumarea riscurilor 

implicate în dezvăluirea identității personale. Prin 

noile media i se oferă omului oportunitatea de a 

fugi din fața unei confruntări față către față, iar 

acest lucru doar adâncește problema, nicidecum nu 

o rezolvă. „Pentru că nu poate coabita în mod real 

cu ceilalți, homo connecticus îşi creează propria să 

lume, virtuală, în care se închide, aflându-și în ea 

plăcerea, fiindcă este o lume croită pe măsura lui, 

ferită de constrângerile din lumea reală și 

exigențele impuse de relațiile cu ceilalți, o lume în 

care domnește că stăpân al ei”. 

Pare sumbru, însă e ușor să îți imaginezi ce se poate 

întâmpla atunci când fiecare e captiv în lumea 

creată de el și nu mai acordă atenție, mai grav, nici 

interes pentru lumea reală. Pe lângă faptul că 

devenim mici marionete ușor de controlat prin 

centrul noului nostru univers, prin media, pierdem 

din vedere sensul existenței noastre. Lupta pentru 

curățirea sufletului de păcat, mântuirea sufletului și 

dobândirea vieții veșnice, nu mai reprezintă de 

mult importanță pentru omul modern. Satisfacerea 

dorințelor, împlinirea prin plăceri, negarea sau 

banalizarea răului, obținerea unei libertăți totale se 

văd a fi idealurile urmărite. Lumea digitală se 

prezintă a fi un mijloc excelent pentru împlinirea 

acestora. Să fim atenți să nu nelăsam furați de 

mirajul lumii digitale, că să nu ratăm întâlnirea cu 

aproapele nostru.  

„Într-un anume sens, abstractizarea mediului 

concret și starea de absență față de celelalte 

persoane prezente sunt mai mult impuse decât voite 

de omul supus solicitărilor sau tentațiilor la 

conectare, la care nici măcar nu se gândește să 

reziste, ci, dimpotrivă, cedează bucuros, ca și cum 

relația virtuală care i se propune ar fi mai 

promițătoare decât relația reală pe care o poate 

stabili în același moment.” Nu trebuie să ignorăm 

această latură pe care noile media le aduc cu sine. 

Ele ne privează de meditație, de introspecție, de 

întâlnirea cu aproapele. 

Pentru a se dezvolta armonios, nu doar psihic, dar 

și spiritual, omul are nevoie deopotrivă de 

singurătate și liniște, elemente pe care 

spiritualitatea ortodoxă le numește împreună isihie. 

Omului modern nu îi place să rămână singur cu 

sine, întrucât asta îl determină la introspecție, iar ce 

întâlnește atunci nu este întru totul liniștitor pentru 

conștiința sa. De aceea, de-a lungul timpului, a 

căutat tot felul de moduri prin care să se țină 

departe de sine, unul dintre ele fiind prin 

divertisment. Cuvântul divertere în latină 

însemnând îndepărtare. Motivul pentru care omul 

are nevoie să fie în permanentă comunicare cu alții 

este tocmai frica de a rămâne cu sine însuși. Iar 

media digitală satisface tocmai această nevoie. Însă 

când toate acestea se transformă în dependențe, 

care asemeni tuturor dependențelor, au rolul de a 

ne ajuta să evadăm din sine, din lumea reală, 

trebuie să intervenim. 

Odată puși în fața provocărilor aduse de 

media digitală, trebuie să învățăm să le identificăm 

și în viața noastră. Să reducem utilizarea lor în 

zonele unde produc efecte nedorite ar fi un prim pas 

spre eliberarea față de ele.  

Maria Iulia POP
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Un alt(fel) de cronică 

 

Pedro Almodovar – 

Un periplu nesfârşit în noapte 

 

Un periplu nesfârşit în noapte este noul film al lui 

Pedro Almodovar. Un film întâmpinat cu 

scepticism de cei mai buni critici pentru că a fost 

filmat în recluziune. Deşi Almodovar uimeşte 

întotdeauna, de data aceasta e copleşitor. E nevoie 

de mai multe zile să revii în banalitate.  

După 11 zile de muţenie, ştirea că Palatul de 

gheaţă din Madrid s-a transformat în morgă, îl 

obligă pe regizor să înfrunte propria recluziune şi 

spaima de moarte prin povestea celui mai nou 

personaj al său. În rolul principal, regizorul îl alege 

tot pe actorul Antonio Banderas, cel care a jucat şi 

în alte filme de succes ale lui Almodovar (Durere 

şi glorie - 2019, Pielea în care trăiesc - 2011). 

 

Protagonistul peliculei este Jean-Maurice, un 

profesor de greacă veche de la celebrul Liceu Henri 

IV, aflat în inima intelectuală a Parisului. Tot filmul 

se derulează în apartamentul profesorului care este 

o veritabilă operă de artă. Împânzită de cărţi şi 

tablouri, locuinţa este un spaţiu potrivit pentru 

recluziunea unui intelectual mizantrop. Căci da, 

despre recluziune este vorba în film şi despre forţa 

de a-l învinge pe cel din afară.  

Jean parcurge trăiri intense, de existenţa unora a 

uitat. Nu a mai scris despre asta de mult... La 

început, se chinuie continuu gândind că morbul lui 

a fost răspândit în toate cotloanele şcolii. Cei câţiva 

paşi pe care-i poate face în holul apartamentului 

devin emblematici pentru a marca stările 

personajului. Toate aceste momente sunt ilustrate 

de muzica lui Gluck din opera Orfeu şi Euridice. 

Nu întâmplător, pentru că, acest moment de 

recluziune este o coborâre în Infern.  

 

Chiar dacă la început, această izolare forţată este 

văzută ca o eliberare, ea se transformă treptat în 

infern. Mizantropului Jean îi convine de minune 

acest timp. În sfârşit nimeni nu îi poate întrerupe 

munca. Nu va mai fi nevoit să-l abandoneze pe 

Philon din Alexandria pentru cursurile de greacă 

veche. Din scurte întoarceri în trecut, cinefilul 

înţelege că profesorul pasionat trăieşte o continuă 

frustrare pentru că cei mai mulţi elevi ai săi sunt 

interesaţi doar să înveţe regulile după care 

funcţionează limba, însă nu merg mai departe să 

descopere frumuseţea textelor vechi.  

 

Toată această bucurie se transformă brusc în 

disperare. Sistemul decide că Jean trebuie să-şi 

continue cursurile de greacă veche. Elevii de la 

Henri IV trebuie să rămână cei mai buni. De aici 

apare obiectul magic care-i păstrează legătura cu 

lumea. Jean descoperă pâlnia lui Urmuz (a 

cumpărat-o de la un buchinist de pe malul drept al 

Senei) şi prin ea ţine ore în limba lui Homer. Munca 

îi ocupă tot timpul şi devine epuizantă pentru că 

trebuie să ţipe pentru a fi auzit. Însă totul devine 

absurd în momentul în care îşi dă seama că la 

capătul celălalt nu e nicio voce, nicio ureche, nici 

măcar o călimară sau măcar un caiet... Doar un vid 

care-l înghite. Coşmarul creşte când locul 

învăţăcelului este preluat de o voce care-i pătrunde 

în toate cotloanele universului său sacru. Paradisul 

său devine un Infern. Vocea îi aminteşte din oră în 

oră ce trebuie să facă. Desigur, în fiecare seară este

cinefilie 
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 chemat să raporteze. Astfel, orice plăcere estetică 

îi este anulată. Trăieşte sub imperiul groazei care-i 

anulează fiinţa. 

 

Ce îl poate salva? 

Gramofonul este antidotul pâlniei. O pâlnie 

salvatoare. Din Infern spre Paradis. Muzica lui 

Gluck, Händel şi Bach acoperă muzica stridentă şi 

devoratoare a vocii care sună din pâlnia Infernului. 

Căci este Orfeu care o salvează pe Euridice. Şi se 

aude şi se trăieşte cum numai în filmele lui Andrei 

Tarkovski mai e posibil.  

Şi Philon. 

Şi un mic tablou de Tiziano Vecellio. 

 

Prof. Tabita FĂRCAȘ 

 

A monster calls 

 

A monster calls este un film de dramă fantastic care 

ne prezintă călătoria unui băiat, Conor, a cărui 

mamă suferă de o boală gravă, în fază terminală. 

Conor suferă nespus din cauza agravării bolii 

mamei, iar firea sa introspectivă îl face să se 

exprime aproape exclusiv prin intermediul 

desenelor. Călătoria e parcursă pe plan psihologic: 

băiatul e nevoit să se accepte pe sine, să accepte 

realitatea, cu toate trăirile și emoțiile pe care le 

resimte, dar care fac parte din viața și din persoana 

lui și care îl definesc până la urmă. Are însă parte 

de un îndrumător. În fiecare noapte, Conor are un 

coșmar, mereu același: în cimitirul din apropierea 

casei se cască un hău imens, iar el, de pe marginea 

prăpastiei, încearcă disperat să o salveze pe mama 

sa. Cei doi se țin de mână, dar nu mai rezistă mult 

și efortul băiatului pare a fi zadarnic. Într-una dintre 

nopți însă, în locul coșmarului, copacul din același 

cimtir se trezește la viață sub forma unui monstru 

uriaș, alcătuit din crengi și rădăcini, dar cu formă 

umană. El se apropie de fereastra lui Conor, aparent 

amenințător, și revine în fiecare seară la aceeași 

oră. La prima lor întâlnire, monstrul îi spune lui 

Conor motivul venirii lui: are să-i spună trei 

povești, iar pe a patra o va spune însuși Conor. 

Băiatul nu înțelege la început care e sensul și scopul 

acestor povești, singura sa dorință e ca mama lui să 

se vindece, dar poveștile monstrului au întotdeauna 

legătură cu realitatea și reprezintă niște lecții de 

viață pentru tânărul băiat. 

 

 

 

 

 

 

Ultima poveste, cea a lui Conor, e tocmai coșmarul 

lui. Dar povestea nu se oprește în același punct 

precum visul. Băiatul nu o poate salva pe mama sa 

și trebuie să îi dea drumul. Mai mult, propria sa 

viață e pusă în pericol: are de ales între acceptarea 

realității și a durerosului adevăr și moarte. Această 

ultimă poveste, după cum spune monstrul, e cea a 

adevărului ascuns al lui Conor. Sfârșitul ei depinde 

de curajul lui de a înfrunta un adevăr dureros – își 

dorește de fapt ca suferința mamei, dar mai ales 

suferința sa proprie să ia sfârșit? Știe cât de mici 

sunt șansele ca ea să supraviețuiască, dar se simte 

vinovat că i-a dat drumul mamei. Monstrul însă îi 
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spune că oamenii preferă de multe ori să creadă 

minciuni confortabile tocmai pentru că știu 

adevărurile dureroase care fac aceste minciuni 

necesare, dar și că dorința de a pune capăt suferinței 

e una dintre cele mai umane dorințe. 

Soarta acestui băiat nu e privită de regizor (Juan 

Antonio Bayona) cu indulgență. Conor (Louis 

McDougall) e nevoit să urce pe o pantă foarte 

abruptă în drumul spre maturitate, iar imaginea 

monstrului nu e cea a unui personaj care alină 

durerea, ci mai degrabă cea a unui profesor sever. 

Cea mai interesantă mi se pare însă relația dintre 

cele două personaje: Monstrul (interpretat de Liam 

Neeson, căruia îi recunoaștem doar vocea, accentul 

și, poate, uneori, privirea) pare a fi o proiecție a 

imaginației băiatului, ceea ce duce la ideea că 

ajutorul său nu vine din exterior, ci chiar din 

străfundul ființei sale. Conor deține adevărul de la 

bun început, dar e necesar un efort imens pentru a-

l accepta și pentru a se accepta pe sine. Aceste două 

etape sunt însă necesare pentru devenirea sa și, deși 

sunt foarte dificile, ele îi vor aduce salvarea. 

M-am gândit să vă sugerez la finalul articolului o 

listă cu „surse” de filme pe care le urmăresc eu: 

1. Pe Facebook, grupul care se numește „BBC 

Culture Film and TV Club” (aici toți membrii 

grupului pot posta, nu doar administratorii de la 

BBC Culture, așa că e bine să selectați postările pe 

care le citiți; totuși părerile și recomandările unora 

poate vă vor face curioși). 

2. Site-ul Russian Film Hub (filmele pot fi 

vizionate gratuit, dar din păcate nu există subtitrare 

în limba română). 

3. Mie îmi plac mult filmele de la canalele de 

televiziune Cinemax și Cinemax 2, sunt multe 

filme europene recente, chiar și din 2019, care 

abordează poate alte teme decât cele (sau 

majoritatea celor) americane. Cele două canale 

sunt incluse într-un pachet opțional de la Digi care 

costă 15 lei/lună.  

4. Între 29 mai și 7 iunie va avea loc un festival de 

film, pe YouTube: “We Are One: A Global Film 

Festival”. Participă în jur de 20 de festivaluri 

renumite, printre care cele de la Cannes, Veneția și 

Toronto.  

5. Netflix (aici probabil nu mai sunt necesare alte 

detalii). 

Filmul despre care am scris în acest articol e și 

despre puterea vindecătoare a artei în general. Și 

despre cum putem cunoaște mai bine realitatea și 

cum ne putem cunoaște pe noi înșine mai bine cu 

ajutorul ficțiunii.  

Ca (o ultimă) încheiere, le mulțumesc profesorilor 

și colegilor mei, dar și prietenilor din alte clase 

pentru tot ce mi-au dăruit. Au fost patru ani foarte 

frumoși! 

 

Andreea TODEA 
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O PRIMĂVARĂ ALTFEL 

E atâta primăvară-n jur 

Și-n noi atâta spaimă... 

Muguri de aur, de roz și de albastru 

Își sparg timid măruntele veșminte. 

În noi se-nchid ferestre. 

Ceruri de-azur se-ntind pe tot înaltul. 

În noi se-ascund priviri și gesturi și cuvinte. 

Raze poleite bat nerăbdătoare în suflet  

și în geamuri amorțite de atâta umezeală...  

În noi curg valuri de tristețe.  

În noi e atâta primăvară 

Și o-nchidem cu atâta nonșalanță.  

 

 

ÎN ASTĂ PRIMĂVARĂ VINE ÎNTREBAREA: 

Din ce sunt făcuți oamenii? 

Din pulbere și puțin suflet, răspund. 

Sunt o formă de viață destul de reușită. 

Uite... 

Au o inimă cu care pot scrie povești minunate. 

Mai au și ochi, cu care pictează ce aud în inimă.  

Și niște urechi cu care duc înlăuntrul minții 

Tot ceea ce aud în afară. 

Mai au și două mâini. 

O, câte pot face ei cu mâinile!  

Cel mai adesea, însă, uită să le folosească 

Așa cum ar trebui. 

Deși au fost modelate să mângâie,  

Să iubească  

Să îmbrățișeze.  

Ele rănesc, sângerează și se mișcă anapoda.  

Mai au și două picioare.  

Ce noroc pe oameni! (nu sunt aripi, dar tot e ceva)  

Cu aceste două picioare 

Pot aduna poveşti pentru inimă,  

Mângâieri pentru mâini,  

Culoare pentru ochi... 

Ce făptură minunată este omul!  

Și, totuși, nu-i decât  

Pulbere.  

Și puțin suflet.  

DAR, 

Așa se întâmplă cu oamenii. 

Când cresc mari, destul de mari, 

Poc... Mor.  

Dar nu oricum... 

Unora li se întâmplă, așa... 

Ca într-un dans, ca într-o horă în care, 

Odată prins, 

Nu mai are scăpare și... 

Poc, cum spune copilul,  

omul moare. 

Altora li se întâmplă ca într-o ecuație...  

Două boli cu un coronavirus  

înmulțit cu viața unui om 

Fac zero, căci, nu-i așa?  

Ce înseamnă viața, biata viață a unui om

poezie 
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În fața unui coronavirus?!  

Zero.  

Așa că... Poc!  

Omul moare. 

Și, totuși, ce-i cu omul ăsta?  

Așteaptă să crească mare și să facă poc?  

Nu poate fi așa.  

Însă, fără să-l întrebe nimeni 

Copilul observă: 

Când crește mare, mare 

Omul... poc, 

E și gata să moară.  

                                             Laura Octavia LUP 

 

Cum să-nțelegem, Doamne? 

 

Dac-ar veni mâine Potopul, 

M-ai ține strâns de mână, 

Ori m-ai lăsa uitării? 

Cuprins fiind tu, Doamne, 

De valul nepăsării... 

De umbra dulcelui păcat, 

Tu te-ai feri și m-ai salva, 

M-ai ține strâns de-a dreapta Ta 

Și m-ai iubi?... 

O, m-ai iubi, Tu, Doamne? 

Dacă Pământul n-ai iubit... 

Cum te-ai încumetat tu, Doamne, 

Să lași asupra lui un chin? 

Cum să nu sufăr eu acum 

Când tot Pământu'- a suferit 

Sub ochii tăi, sub mila ta... 

Sub Duhul Sfânt nepogorât 

Cum să-nțelegem, Doamne 

Că Tu „ești sus și vezi”, 

Când tot Pământul plânge 

Tu parcă nu-l vezi. 

 

De-aș fi 

 

De-aș fi un geniu 

Oare-aș trăi prin absolut? 

Oare-aș iubi cu totul 

Cerul, marea, omul cu sufletul său... 

Aș simți vreodată 

Că fericirea lumii dormitează într-un suflet, 

Ori într-o vară, 

Ori în întregul neatins 

De tine, de mine, de corul de îngeri 

Ce dup-o viață plină de-ntrebări 

Ne va cânta la căpătâi melodios? 

Ori poate se va numi Nocturna 

Și Chopin va plânge, 

Căci nici el n-a aflat vreodată 

De-ar fi fost… 

Ana ALBIŞ 

 

Dedicații de la „profa”de filosofie 

 

Pentru 12 A (2020) 

12 A, clasă teroare 

Mă gândeam: să le scriu, oare? 

Pân` la urmă am zis, că, hai 

Să le scriu măcar: good bye
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Nu mi-a fost prea bine, zău, 

În al clasei tămbălău 

Oricât, m-ați fi supărat 

Suntem oameni, am uitat! 

Iar acum în ultim ceas 

Vă urez, un bun rămas! 

 

 

Pentru 12 B (2020) 

12 B, nu-s răi deloc 

Că Băguț i-a pus pe foc! 

Sunt cuminți și respectuoși 

Pupe-i mama de frumoși! 

Teme mari noi am tratat 

Am citit, am comentat 

Pentru asta au luat 

Note mari, pe meritat! 

Nu pot zice decât, zău, 

Că îmi pare tare rău 

Că nu vă veți bucura 

Așa cum ați merita! 

Dar, hai, să nu ne oprim 

Să sperăm, să ne-amintim... 

Oameni mari să devenim! 

Un cuvânt mai vreau să spun: 

Viață lungă și drum bun! 

 

Pentru 12 C (2020) 

12 C, fete cochete 

Băieții făr` de pereche 

Când în clasă am intrat 

Toți în cor au exclamat: 

„Iui” și „Vai” nu mai putem, 

Astăzi ore, nu facem! 

Haideți doar să discutăm, 

În caiete nu notăm, 

Haideți, doamna, vă rugăm! 

Iar cumva de îndrăzneam  

Și-ncepeam de le dictam, 

Doamne, ce îmi auzeam? 

Ba că ei au obosit 

Cu acest stil învechit 

De a scrie și-a dicta 

Că ei nu mai pot așa! 

Sincer, nici eu nu puteam 

Și pe Nico o strigam; 

Și venea Nico nervoasă 

Două zile era „clasă”! 

Iar apoi iarăși uitau 

Pe tânjeală se dădeau. 

Pân` la urmă v-am dictat 

Câteodată-ați și-nvățat 

Iar acum vă dau un sfat: 

Viața frumos s-o trăiți  

De liceu să v-amintiți 

Și cu bune și cu rele 

”E liceul vieții mele!” 

 

 

Pentru 12 D (2020) 

12 D o clasă tare 

Pe Elena-n frunte-o are! 

Când intru în clasa lor 

Jocul UNO-i în pridvor. 

Drăgălași și cuminței 

Se ridică doar doi, trei. 

Când le spun de Kant și Nietzsch
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Nimenea nimic nu zice, 

Când vorbim de alt subiect 

Cu toți sar și-s la obiect! 

Ce să-i faci? De supărat 

Nu ai cum, că e păcat! 

Când ridic vocea un pic 

Și de la obraz le zic 

Toți tac, chitic chitic; 

Dar să știți că nu mult ține! 

Unuia pe dată-i vine 

Să zică o glumă tare 

De-ți vine să cazi din picioare! 

Și pe loc am și uitat 

De ce m-oi fi supărat?! 

Cam așa s-a întâmplat 

În 12 D minunat! 

Vă doresc o viață plină 

De succese și lumină! 

 prof. Mihaela MATE-SIDEA 

 

 

 

O MIE ȘI CEVA DE OAMENI 

A fi om înseamnă să trăiești. Înseamnă să îți 

împărtășești sentimentele și trăirile cu cei din jurul 

tău. Înseamnă să îți creezi viața așa cum ți-o 

dorești, să înveți din fiecare greșeală și, bineînțeles, 

să înveți să îți accepți unele defecte, apreciindu-ți 

corpul așa cum este. Într-adevăr, acesta este un 

mare clișeu al vieții contemporane, pe care îl 

întâlnim mereu atunci când vine vorba despre 

iubirea de sine. 

Este anul 5056. Terra, singura planetă pe care 

puteau locui oamenii, a devenit complet pustie în 

urma faptului că a devenit în timp foarte poluată. 

Fiecare vilă, fiecare bloc, fiecare zgârie-nori din 

cunoscutul New York, fiecare colibă din vârful 

munților, fiecare magazin, fiecare mașină dintre 

miliardele de pe Pământ – toate au rămas pustii. 

Uitate de lume. Uitate de Dumnezeu. 

Poluarea, într-adevăr, a avut un efect negativ 

asupra umanității. Totuși, o navă spațială de 

dimensiunile a zece stadioane de fotbal, călătorește 

de aproximativ 10 ani, având la bord în jur de 1100 

de oameni. Întrebarea este: De ce sunt atât de puțini 

oameni, având în vedere că nava persistă de un 

deceniu? 

 

Nava locuită de acești 1000 și ceva de oameni nu 

este o navă oarecare cu diferite aparate 

performante, magazine de mărimi 

ultradimensionale și blocuri de oțel cu piscine pe 

terase. Această navă poate fi imaginată ca o navă în 

care, chiar dacă trăiesc mai mulți oameni, fiecare în 

parte se simte de parcă ar fi singurul om de pe lume. 

Pe acea navă, nu exista un singur om care să nu 

poarte un costum roșu cu o dungă albă pe partea 

exterioară a piciorului și o mască tehnologizată, 

prin care se puteau vedea toate împrejurimile, mai 

puțin oamenii din jur. Masca putea fi înlăturată 

oricând, însă oamenii se obișnuiseră așa. Frica de a 

socializa a ajuns să fie motivul pentru care cu toții 

au ales să trăiască singuri. Cu toții considerau că 

oamenii din jur nu sunt decât o distragere și că 

adevărata comoară se afla în noi înșine, că nu avem 

nevoie de nimeni pentru a trăi decât de propria

proză 
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persoană. Dar oare așa să fie?Așa și-au trăit viața 

oamenii de pe acea navă, până într-o zi. Sau noapte. 

Într-adevăr, timpul era o cauză pierdută. Dar vom 

zice, într-o zi. O zi în care, un băiat de 15 ani, care, 

cu ochii lui exoftalmici, de culoare albastră, 

aproape gri, cu buzele mari și cărnoase, urechile 

foarte mici și părul blond, aproape alb, până la 

umeri, semăna mai mult cu un marțian care invada 

nava, decât cu un simplu copil care, din păcate, știe 

în totalitate ce înseamnă singurătatea. Se trezi cu 

ochii fixați pe singurul său prieten, jurnalul virtual, 

care se aprindea automat pe peretele aflat vizavi de 

patul său. Băiatul obișnuia mereu să își noteze 

momentele de tristețe și, uneori, rareori, și cele de 

bucurie. Nu avea idee ce se întâmpla în jurul său, 

dacă e singur în cameră, dacă îl privește cineva în 

oglindă tocmai când se spală pe dinți. Nu știa dacă 

mama sa încă mai trăiește. Sau dacă nu au reușit să 

pătrundă deja extratereștrii de pe Venus, care, se 

știa pe atunci că erau cele mai puternice ființe care 

existau și au luat forma oamenilor pe care copilul, 

bineînțeles că nu îi putea vedea sau auzi. 

 

Danny, ca de obicei, se trezește, deschizându-și 

ochii dintr-odată și se prezintă în fața jurnalului său 

virtual. De data asta, însemnările sale erau cu mult 

diferite decât de obicei. De data asta, Danny se 

trezise cu un gând care parcă îl tulbura de o viață. 

,,Dragă jurnalule, mi-e dor de Johnathan și de 

David. Mi-e dor de mama. Mi-e dor de tata. De ce 

trebuie să trăim cu toții așa, drag prieten? De ce 

trebuie să suportăm singurătatea? Eu, în calitate de 

copil, nu pot schimba nimic, dar pot vedea binele 

în tot. Pot avea speranțe. Sigur trebuie să fie ceva 

distractiv pe aici.” Danny închide jurnalul, lăsând o 

lacrimă de pe obraz să alunece pe masă. 

Iese din camera sa, care parcă semăna cu un 

bungalow sferic spaţial ce levita la nivelul altor 

camere identice. Danny coboară pe scările 

automate ale camerei sale și primul lucru pe care îl 

vede este paravanul gigantic prin care oamenii 

comunicau ocazional scriind cu degetele sau chiar 

cu ajutorul tastaturii încorporate în mască. De 

obicei, apăreau unele însemnări precum: ,,O altă zi, 

o altă oportunitate de a schimba lumea!” sau 

,,Omenirea e doar o iluzie”. Danny ajunge la finalul 

scărilor, când vede ceva ieșit din comun. Observă 

un bungalow complet ruinat, parcă zdrobit de un 

avion. Dintr-odată, încep parcă să se autodistrugă 

pe rând fiecare cameră, acoperișurile sub formă de 

calotă a unei sfere... toate încep să se prăbușească, 

bungalow-urile ajungând să fie nimicite. Ce se 

întâmplă? Danny era panicat. Nu știa ce se petrece. 

Nu știa ce să facă. Nu știa unde să se ascundă. Apoi, 

acoperișul navei se dezintegrează, pătrunzând 

sacadat în interiorul navei mai bine de 20 de nave 

cam de mărimea unei case, din care ieșeau tot felul 

de lumini roșii proeminente. Danny, deși foarte 

panicat, încearcă să își controleze în liniște frica. Se 

ascunde sub o bucată căzută din acoperișul navei și 

când își ridică privirea, observă o mulțime de 

creaturi care aveau, parțial, trăsăturile unui om. 

Aveau pielea galbenă, aveau un singur ochi, de 

culoare albastră, iar degetele mâinilor și picioarelor 

erau slabe precum un fir de ață. Erau extratereștri. 
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Dar ce aveau de gând să facă? Chiar dacă nu se 

vedeau între ei, oamenii erau aproape lipiți unul de 

celălalt. Încercau să se refugieze, să își caute 

ascunzători. Creaturile devastau tot ce găseau în 

cale, chiar și oamenii. Dar nimeni nu riposta. 

Nimeni nu încerca să lupte pentru a supraviețui. 

Ascuns sub aceeași bucată rămasă din acoperiș, 

începe să fie cuprins de un gând care, oarecum, 

ajunge să îl scape de frica ce îl cuprinsese. De ce 

aveau oamenii teama de a comunica? De ce vedeau 

atât de limpede împrejurimile, totuși trăiau orbi? 

De ce se fereau de acele monstruozități, 

ascunzându-se după rămășițele navei, când 

singurul lucru de care se fereau erau chiar ei înșiși? 

Danny, parcă mai puternic decât niciodată, se ridică 

și pășește cu încredere în fața dezastrului. Și, spre 

mirarea tuturor, își dezactivează masca. Acum, era 

văzut de toți ceilalți oameni, care îl priveau de 

parcă ar fi fost și el un extraterestru. Încet, încep și 

ceilalți oameni să iasă din ascunzători, 

dezactivându-și și ei la rândul lor măștile. Toți se 

vedeau. Danny era șocat, dar simțea un strop de 

fericire, căci a ajuns să le vadă înfățișarea celorlalți. 

Oamenii, încet, lasă la o parte teama de a socializa, 

care i-a bântuit toți anii precedenți și luptă 

împreună împotriva creaturilor. Au început să urce 

câte doi în navele extratereștrilor, încercând să nu 

fie văzuți, și încep să părăsească nava distrusă. 

Toate navele cu câte doi oameni își iau zborul, 

creaturile nemaiputând părăsi nava care nu mai 

avea mult până să se dezintegreze complet. 

Oamenii, împreună, după ce pe nava lor rămăseseră 

doar extratereștrii, aruncă un gaz toxic puternic 

care reușește să îi distrugă pe inamici, astfel încât 

au reușit să treacă peste această ambuscadă 

împreună. 

 

Datorită lui Danny, creaturile au fost învinse cu 

succes. Ce ar fi să fim cu toții ca Danny? Ce ar fi 

să ne bazăm pe curaj, să avem încredere în propriile 

forțe și să avem impulsul de a lupta? 

Da, într-adevăr. Omul nu poate duce o viață 

sănătoasă singur. Nu se poate ascunde de propriile 

sentimente la nesfârșit. Viața e ca un joc. Mereu 

putem fi puși la încercare, așa că temerile sunt 

inevitabile. Tot ce trebuie să facem este să credem 

că vom reuși. Să nu ne fie teamă de ce impresii 

lăsăm în urma noastră. Să nu ne gândim că nu 

suntem îndeajuns de buni. Suntem cu toții potriviți 

așa cum suntem. Să nu ne ascundem în spatele unei 

măști, pentru că doar prin libertate putem învăța să 

avem încredere în noi, ca mai apoi să avem 

încredere în ceilalți. 

 

Diana Andreea SABĂU 

 

FAȚA DE DINCOLO DE MASCĂ 

După pandemia din 2020, măsuri permanente au 

fost luate ca ceva asemănător să nu se mai întâmple 

niciodată. Cei mai deștepți oameni și cele mai 

bogate corporații din lume s-au unit (da, și nouă ni 

s-a părut la fel de ciudat înainte) și așa s-a creat 

„Alitheia Mendax” sau prescurtat A.M. Alitheia 

Mendax este un fel de mască care la contactul cu 

fața unei persoane, ia forma unei fețe complet noi. 

Fața ta nouă are pielea argintie, buzele roșii, roșii 

parcă ai fi dat sau dată cu ruj (fiecare A.M. are 

aceleași culori), ochi albaștri și un nas mic, 

deformat. Este inutil de precizat că foarte mulți nu 

au fost de acord cu estetica măștii, dar Alitheia 

Mendax este mai mult decât o simplă mască. 

Alitheia Mendax este și numele noii lumi virtuale 

în care intri după ce îți pui masca. Era nevoie de
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 foarte multă muncă pentru a crea o nouă lume 

virtuală, mai mult sau mai puțin complexă, cam așa 

ca lumea ,,adevărată”, deși toți oamenii care s-au 

născut după 2025 (când a devenit purtarea lor 

obligatorie) știu doar de lumea asta nouă și 

întâmplările de pe Terra – pe care toți o cunoșteam 

– au devenit doar simple povești fantastice. O viață 

chiar mai bună decât cea pe Terra era garantată de 

către creatori, lucru care a sporit vânzările imediat. 

Toate culorile posibile și imposibile au fost 

înlocuite cu opusul lor în această lume nouă 

datorită unei greșeli ireversibile (se presupune că a 

fost făcută intenționat, ca atașamentul oamenilor de 

planeta Pământ să dispară cât mai repede posibil). 

Astfel, albul a devenit negru, roșul a devenit verde, 

galbenul a devenit violet și așa mai departe. Înainte 

de a trăi în A.M. toți oamenii erau supuși unor teste 

de competență, în care toate calitățile erau evaluate. 

Orice om era pus într-o cameră albă, care analiza 

automat toate calitățile și defectele pe care le are. 

După finalizarea acesteia, pe unul dintre pereți era 

afișat un procentaj care cu cât era mai mare, cu atât 

era mai bine. Se făcea o fotografie și, gata , toate 

informațiile persoanei erau puse în sistem. Totul în 

A.M. se baza pe acest procentaj, unde stai, ce loc 

de muncă ai sau vei avea în cazul copiilor. După 

această evaluare nu mai erai om, erai Manavetara. 

Toți Manavetara se puteau întâlni ca să comunice 

între ei, lucru de care oamenii s-au dezobișnuit 

radical în decursul a cinci ani. 

Totul bine și frumos, nu? Ei, nu chiar. Tot ce făceai 

era Mișcarea oamenilor avea loc doar virtual, din 

momentul în care ți-ai pus masca prima dată (odată 

pusă, nu puteai să o iei jos, sau cel puțin așa s-a 

crezut), intrând într-o stare de somn din care nu te 

puteai trezi. Practic, tot ce trăiai era doar un simplu, 

dar în același timp complex vis. Lipsa animalelor 

de companie într-o versiune mai veche a fost una 

alarmantă. Astfel, în versiunea 1.0 au fost adăugaţi 

mici roboți numiți Lot 9. Aceștia arătau ca și niște 

ursuleți de pluș, dar cu mult mai grotești, datorită 

gurii pline de dinți pe care o aveau. Ei nu puteau 

vorbi, abia se mișcau, dar existau în camera 

fiecăruia, băgând sperieții în toți oamenii. (După 

unele evenimente care s-au întâmplat în viitor am 

ajuns la concluzia că aspectul lor oribil era 

intenționat, suferința populației de Manavetara 

fiind doar o formă de divertisment pentru creatori.) 

 

Viața în A.M. era fără intimitate, toate acțiunile 

făcute de Manavetara fiind strict monitorizate, 

lucru de care au aflat foarte târziu. La aflarea 

acestei vești, au început să protesteze: că ei nu 

acceptă așa ceva, că drepturile omului sunt 

încălcate etc. Dar creatorii erau pregătiți pentru 

asta. Creatorii vorbeau cu noi prin cuvinte afișate 

pe cer în timpul nopții, stelele mutându-se și 

mișcându-se până ce pe boltă apărea un text. Faza 

urâtă era că nu toți știam engleză, astfel informația 

ajungea greu de la unul la altul, unii chiar adăugând 

cuvinte în plus ca să fie mai interesant și scandalos 

(cred că se știe deja că procentajul acestora nu era 

foarte foarte mare). Ei s-au gândit că o limbă 

oficială internațională era necesară, deci, zis și 

făcut. Noua limbă se numea Mendaxiam și a fost 
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adăugată în versiunea 2.0 (De clarificat: Aceste 

update-uri ale versiunilor erau făcute cât timp 

Manavetara dormeau, deci, vă imaginați surpriza 

pe care au avut-o când, brusc, s-au trezit știind o 

singură limbă nouă). Când mesajul ,,Dajou kana 

vagy akrak ning mok” adică ,,Încetați cu protestul 

sau va fi mai rău” a apărut oamenii nu au luat-o în 

serios. Păcat. Au urmat consecințe inumane 

(tehnic. nu mai erau oameni, totuși…). 

În fiecare an, copiii care au împlinit Q ani (anii se 

măsurau în litere, adică prima literă din alfabet -A 

semnifică un an, B – 2 și așa mai departe) au fost 

puși să se bată între ei cu xob-uri (arme laser care 

funcționează la fel ca și arcul și săgețile) pentru a-

și câștiga drumul spre maturitate. Adolescenții 

Manavetara erau împărțiți în două echipe, o echipă 

verde și o echipă galbenă. Doar o echipă putea 

câștiga și doar atunci când niciun membru al 

echipei rivale nu mai era în viață. În momentul în 

care murea cineva, toată lumea uita de el/ea ea, 

după caz. Nu se știa de ce și nimeni nu avea curajul 

să se gândească la astea. 

Ultima versiune era cea mai rea dintre toate (cum 

era de așteptat). Toate lucrurile din versiunile 

anterioare au fost păstrate și s-au adăugat Lot 10-

urile, care arătau la fel ca Lot 9-urile, dar se mișcau, 

vorbeau și uneori mușcau. Orice cuvânt rău zis 

împotriva Alithea Mendax era pedepsit. Anes 10-

urile vorbeau întruna toată noaptea, nelăsând 

oamenii să doarmă, mâncau toată mâncarea și beau 

toată apa. Nu puteai să ieși afară să ceri ajutorul 

vecinilor tăi pentru că erai în arest la domiciliu 

(excepție făcând desigur copii de Q ani), deci erai 

pus să stai flămând și însetat pentru 5 zile întregi. 

Toți Manavetara voiau sa iasă din A.M., lucru 

deloc surprinzător. Modul în care situațiile erau 

rezolvate era strigător la cer, dar din frică, toată 

lumea tăcea și suporta ,,jocurile” crude din care toți 

făceam parte. La fel am făcut și eu, până când 

fratele meu mai mare a ajuns la frumoasa vârstă de 

Q ani și viața lui a fost smulsă din propriile sale 

mâini (a făcut parte din echipa nu prea norocoasă). 

Atunci m-am pus să încerc să găsesc eventualele 

erori în sistem, dar riscul era prea mare pentru ceva 

în care nici nu eram sigur. Norocul meu era că îi 

cunoșteam pe unii Manavetara extrem de bine deja 

de pe vremea când eram toți încă oameni și cu 

ajutorul lor planul împotriva Alithea Mendax a luat 

naștere. 

                                     *** 

John și Rue sunt singurii prieteni pe care i-am avut 

vreodată. Am copilărit pe aceeași stradă , am mers 

la aceeași grădiniță și eu și John am fost colegi de 

clasă pentru mulți ani. După pandemie, viața (nu 

doar a noastră, ci și a celorlalți) ni s-a schimbat 

brusc și nu ne-am văzut pentru A an. Revederea 

noastră a fost una destul de emoțională, dar deloc 

ca în filme. Nu știu ce mă speria mai tare, faptul că 

dacă nu reușim  ă scăpăm din A.M. înainte să 

împlinim Q ani o să fim puși să luptăm pentru 

propriile noastre vieți sau gândul că dacă planul 

nostru dă greș suntem morți. Timpul se scurgea 

repede, deci planul nostru pentru a salva omenirea 

putea începe, nu? Păi, nu chiar. După cum vă 

amintiţi, orice vorbă împotriva Alithea Mendax era 

pedepsită, și eram programați să știm vorbi doar o 

singură limbă. Totul era monitorizat, deci și dacă 

scriam ce aveam de zis tot se vedea. Am început să 

scriem cuvintele pe un Ntab 12 (tablă touchscreen 

suspendată în aer), dar fiecare literă din acel cuvânt 

era ordonată alfabetic sau invers alfabetic. Astfel, 

nimeni din afară nu știa despre ce vorbeam. Trucul 

ăsta a fost folosit de mine și de John destul de mult 

la școală, deci eram într-un fel familiarizați cu
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 modul acesta de a scrie cuvintele, iar Rue s-a prins 

și ea destul de repede. Timpul trecea atât de rapid, 

de parcă nisipul din clepsidră se teleporta dintr-

odată și nu curgea la fel de lin precum o făcea 

odată. Și iată-ne cu zi înainte de a fi puși să luptăm, 

fără niciun plan, nimic. Toți Manavetara eram 

chemați afară să ne uităm la următorul mesaj trimis 

de Conducători. În timp ce citeam textul expus pe 

cer am observat ceva. Luna era foarte aproape de 

Soare ceea ce însemna că o Eclipsă de Lună va 

urma cât de curând. Eclipsă … eclipsă….eclipsă. 

Înainte de eclipsa de lună de acum 6 luni stelele au 

format următorul mesaj „Rete andedan jisi panui 

marama” „Stați în casă în timpul eclipsei de lună”. 

Pe bolta cerească acest text își făcea apariția din 

nou. Dar de ce? De ce ? De ce? Și în ziua când am 

apărut în A.M. era o eclipsă de lună. ASTA E! 

Eclipsele de lună funcționează ca și un portal. Noi 

Manavetara (cel mai probabil oameni care s-au 

ascuns și au refuzat să se conformeze noilor reguli) 

intră în Alitheia Mendax printr-un portal care te 

transportă din camera albă în lumea A.M. Dar 

camera albă nu suportă mai mult de un singur om, 

deoarece nu poate calcula automat calitățile a mai 

multor persoane deodată. Șansele sunt că la patru 

persoane erori fatale vor apărea în sistem și toată 

Alitheia Mendax va dispărea, odată cu toată 

clădirea în care supercomputerele sunt puse. Deci, 

ce va trebui să facem este să ajungem cumva 

aproape de Eclispă și să intrăm în camera albă 

înainte ca cineva să intre în portal. Dacă distrugem 

sistemul, distrugem și masca și toți oameni se vor 

trezi în lumea reală. 

Am fost întâlnit cu o versiune destul de sceptică a 

lui John și Rue, dar, trebuia să vedem dacă planul 

nostru o să funcționeze sau nu. John a venit cu 

ideea să legăm o frânghie de un xob și să ne 

cățărăm în portal. Toți Manavetara voiam să 

scăpăm și gândul că trăim ultimele momente pe 

Manavetara mă făcea să simt lucruri pe care nu le-

am mai simțit vreodată. Tot ce trebuia acum era să 

rămânem în viață, mai ales acum că eram mai 

motivați ca niciodată. În ziua luptelor eram 

pregătiți să câștigăm. Culoarea verde a sângelui a 

început să predomine pe câmpul pe care eram puși 

sa ne batem. Pulsul meu începea să devină din ce 

în ce în ce mai mare când mi-am dat seama că nu îi 

găseam pe John sau pe Rue. O strigătură aspră m-a 

ajutat să revin la realitate, oprindu-mă brusc din a 

mă scufunda în propriile mele gânduri. Era Rue și 

mă striga pe mine. Eram în aceeași echipă, eu și 

Rue. Dar John? John unde era? Culoarea verde 

predomina în câmpul de luptă, mici pete de galben 

făcându-și apariția ici-colo. Echipa verde era pe 

cale să câștige. M-am uitat la toți coechipierii mei, 

dar John nu era niciunde și atunci un gând sumbru 

m-a copleșit. Când am realizat că John era în echipa 

adversară, fața mea a devenit mai negră decât era 

pâna atunci. Un singur lucru ne-a scăpat din plan, 

cel mai important lucru chiar, posibilitatea de a fi 

puși în echipe diferite. Un lucru inevitabil de altfel. 

Un lucru care a transformat planul nostru în nişte 

cioburi inutile. Eclipsa de Lună se va desfăşura 

doar în câteva minute. Dintr-odată, Rue mă ia de 

mână și începem să fugim spre John. Îl ia și pe el 

de mână și am luat-o la sănătoasa către turnul 

echipei verzi (Pe câmpul de luptă există două 

turnuri înalte unde lăzi gigantice pline cu xob-uri 

sunt puse). Am legat o frânghie de xob și am tras. 

Am ratat. Am tras a doua oară și am ratat din nou. 

A treia lovitură a fost cea norocoasă și a ajuns în 

camera albă. Iute, am început să ne cățăram. Prima 

a fost Rue, iar după am urmat eu și John. Eram 

aprope la jumătatea frânghiei când cineva a început
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 să tragă în noi. Am început să ne cățărăm din ce în 

ce mai repede și loviturile au început să devină și 

ele din ce în ce mai multe. Rue era deja în camera 

albă când John a fost lovit și s-a dezechilbrat. L-am 

prins pe John de guler și am încercat să îl trag cu 

mine în cameră. Am tras și am tras. I-am spus să 

îmi dea mâna lui și așa a și făcut. Și Rue, dar și 

omul din camera albă au venit în ajutorul meu, și 

am reușit să îl tragem pe John în cameră. Sângele 

nu a ezitat să apară și să păteze camera. Rana lui 

John era destul de adâncă, dar trebuia să 

supraviețuiască, nu-i așa? Camera albă a început să 

ne calculeze calitățile. Numere diferite începeau să 

apară într-un mod aleatoriu pe unul dintre pereții 

camerei. Planul nostru funcționa. Colțurile camerei 

deveneau negre și cu linii de cod, lucru din care 

rezultau erorile care începeau să apară. Camera! 

Nu! Alitheia Mendax se destrăma. Starea lui John 

se deteriora și ea. Dar trebuia să supraviețuiască. 

Nu-i așa? În doar două secunde camera albă a 

căpătat un aspect total diferit. Totul era acoperit cu 

linii de cod expuse parcă pe o foaie neagră. 

Simțeam cum sfârșitul lumii virtuale era aproape. 

Foarte aproape. Vântul a început să bată, părul lung 

al lui Rue fluturând ca și un drapel. Vântul a 

început să devină foarte puternic și am fost luați de 

vânt.  

Am deschis ochii și eram exact acolo unde îmi 

aminteam că am fost ultima dată pe Pământ. Pe 

canapea. Masca mi-a căzut imediat de pe față și 

când am luat-o în mână am constatat cât de 

fierbinte era. Instinctiv, am lăsat-o din mână. 

Imediat ce a luat contact cu solul s-a spart în bucăți 

mici. ,,Deci, nu era atât de rezistent precum 

ziceam” m-am gândit eu. Da, nu era singurul lucru 

despre care au mințit. 

                                      *** 

Povestea aceasta este bazată pe următoarele cărți: 

⚫ Ready Player One de Ernest Cline (carte pe 

care încă nu am citit-o, dar ideea de lume 

virtuală într-o lume reală provine din cartea 

aceea); 

⚫ Jocurile foamei de Suzanne Collins 

(aspectul de luptă între adolescenți sau 

Manavetara este bazată pe Jocurile Foamei 

din creația lui Suzanne Collins); 

⚫ Divergent de Veronica Roth (camera albă 

și testarea calităților oamenilor a fost 

inspirată din testul de competență de la 

începutul cărții Divergent). 

P.S. 

Toate cuvintele ciudate folosite în text sunt reale, 

dar traduse în limbi diferite. De exemplu Alitheia 

este lume/pământ în greacă, iar Mendax este 

minciună în latină, adică Lume Falsă, xob este 

electricitate, manaveta, ra oameni falși, și așa mai 

departe. 

Procesul scrierii textului acesta a fost unul foarte 

interesant, dar și dificil. Am încercat să fac 

universul poveștii cât mai complex, deoarece și eu 

la rândul meu, apreciez când lumea unei cărți fie 

fantasy, fie dystopian este cât mai complexă. La un 

moment dat, am întâmpinat dificultăți în găsirea 

unui mod în care să leg distrugerea lumii virtuale 

de personajele din text și ideea cu Eclipsa mi-a 

venit în timp ce mă jucam pe calculator.  

                                                    Patrik PUSZTAI  

 

 

 

Schimbare şi nu prea sau... 

Despre situația în care suntem nevoiți să trăim de 

aproximativ două luni se pot spune multe, dar în 

eseu  
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același timp puține. Există o opinie generală, 

potrivit căreia viața noastră nu mai este la fel, că 

suntem martorii unor schimbări şi că trebuie să le 

facem față. Este evident, au avut loc anumite 

schimbări în majoritatea domeniilor de activitate, 

însă, cu mici excepții, activitățile în sine au rămas 

la fel. Oamenii continuă să muncească (chiar dacă 

nu toți), elevii să învețe, iar instituțiile şi persoanele 

aflate la conducere îşi fac sau nu datoria ca până 

acum. 

Privind detașat, viața, așa cum o știm, își urmează 

cursul firesc, însă ceea ce cred că ne afectează cu 

adevărat este noua manieră prin care trebuie să 

abordăm situațiile obișnuite, cotidiene. Abordarea 

de la distanță. Astfel, fiind prea ancorați în viața de 

zi cu zi, ne lipsesc tocmai lucrurile banale care ne 

umpleau timpul precum mersul la școală, la muncă 

sau înghesuiala din autobuz. Este greu de imaginat 

că ne-ar putea lipsi astfel de momente, dar ceea ce 

nu am observat până acum este că fiecare dintre ele 

ne asigurau un soi de interacțiune, de socializare 

față în față. Desprinși de toate acestea, lipsiți de 

comunicarea în persoană și închiși în propriile case, 

precum într-un clopot de sticlă gata gata să crape, 

ne-am trezit la propriu, peste noapte cu o groază de 

timp liber și multe întrebări. A început astfel o 

schimbare mai profundă, de natură interioară. Cei 

obișnuiți cu prezența propriei persoane nu cred să 

fi acuzat vreo plictiseală gravă, însă cei mereu 

înconjurați de oamenii au simțit mult mai puternic 

această distanțare. 

Ca în orice situație de criză, în general, oamenii au 

ori o reacție de fugă, ori de luptă. În cazul de față, 

i-am putut observa pe cei care s-au refugiat în case, 

sperând că, închizând ușa lumii, au închis-o şi bolii, 

dar şi pe cei care încearcă să închidă ușa bolii, dar 

nu şi celorlalți. Cu bucurie pot spune că am 

observat o creștere a solidarității şi a grijii față de 

cei mai puțin puternici. Acest aspect l-aș considera 

ca fiind o schimbare adevărată, o schimbare care aș 

vrea să devină obicei. O altă schimbare care m-a 

uimit este multitudinea de resurse educaționale şi 

culturale oferite gratuit în această perioadă. Fiind 

anulate toate activitățile culturale, este de la sine 

înțeles că trebuiau să continue în mediul virtual, 

însă abundența lor şi varietatea alegerilor este 

aproape de neimaginat. Sunt unele seri în care poți 

urmări până la trei sau patru piese de teatru în 

același timp, plus alte spectacole din diferite țări.  

Văzând cât de ușor poate fi să faci ceva şi pentru 

alții, nu pot să nu mă întreb de ce doar în situații 

speciale reacționăm astfel. Trebuie să existe un 

pericol iminent pentru a-l întreba pe vecinul de 

șaptezeci de ani dacă are nevoie de ceva, dacă se 

simte bine? Trebuie să fim închiși în casă şi 

amenințați de plictiseală pentru a putea viziona 

gratuit din când în când un spectacol? În această 

perioadă de incertitudini, marea schimbare este cea 

care are loc în felul nostru de a fi. Probabil că atunci 

când viitorul nu mai poate fi programat la minut 

începem cu adevărat să vedem ce se află în jurul 

nostru şi să ne gândim mai puțin la propria 

persoană. 

Andreea GABRIAN, XII B
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Fața din spatele măștii 

 

Acest subiect este unul foarte misterios. Așa cum 

sugerează și numele, masca e ceva care ascunde, 

ceva neclar și neînțeles. Masca este folosită în filme 

și în teatru, dar nu toți își dau seama că masca nu 

are rolul doar de a apărea pe o scenă sau la televizor 

pe fața unui actor, ci masca însăși este un rol, acest 

rol fiind ales de noi, fiindcă toată lumea poartă o 

mască sau chiar mai multe. Presupun că toată 

lumea cunoaște expresia om cu două fețe – aceasta 

nu se referă la o persoană propriu-zisă cu două fețe 

ca și arcadienii din povestirea lui Ovid S. 

Crohmălniceanu, ci se referă la o altă persoană 

creată de omul care poartă masca, masca fiind a 

doua față a lui. Toată lumea poartă o mască. Unii o 

poartă fără a conștientiza acest lucru, alții o poartă 

conștient, cu ostentație.Pentru a înțelege motivul 

pentru care persoanele își asumă un alt eu trebuie 

să avem în vedere că substantivul mască vine de la 

verbul a masca sau, invers, acest verb însemnând a 

acoperi, a ascunde, a travesti. Noi purtăm o mască 

ca să ne ascundem de cei din jur, dar de ce facem 

asta?Motivul principal pentru care noi ne travestim 

este pentru că nu vrem să iasă la suprafață 

adevărata noastră personalitate, dar acesta nu este 

singurul motiv sau, mai bine-zis, din acest motiv 

reies și celelalte, fiindcă toate sunt legate între ele.  

Foarte mulți se consideră persoane plictisitoare, 

fără niciun aspect pozitiv care i-ar putea atrage pe 

cei din jur înspre ei, iar aceste persoane fiind 

preocupate de a atrage atenția asupra lor ajung să 

se schimbe, să poarte o mască pentru a părea mai 

interesante, astfel schimbându-se radical și 

pierzându-și propria personalitate. Aceste enitităţi 

fac toate astea doar pentru ,,a se împrieteni”, pentru 

a se simți observați și importanți. Nu îmi permit să 

judec pe nimeni, dar ceea ce fac asemenea indivizi 

este total greșit și știu asta fiindcă și eu am încercat 

să par altcineva decât sunt cu adevărat. O persoană 

care se schimbă poate să ajungă să-și piardă 

propriul eu, ceea ce este foarte riscant.Masca este o 

problemă serioasă în societatea de astăzi fiindcă nu 

știm dacă persoana la care ținem și în care avem 

încredere poartă sau nu o mască, iar această dilemă 

nu e prezentă doar în prietenii și relații, ci și în 

realitatea care ne înconjoară. Când ne facem un 

prieten nou poate că acel prieten poartă o mască și 

noi de fapt ne-am ,,împrietenit” doar cu o mască, 

cu o persoană falsă.  

Mi-am pus întrebarea dacă a purta o mască vine din 

necesitate sau nu. Am ajuns la concluzia că nu e 

întotdeauna vina celor care ajung să le poarte. 

Uneori chiar sunt nevoiți să poarte o mască, însă 

unii ajung să o poarte atât de mult, încât au uitat că 

şi-au asumat acea personalitate și pentru ei devine 

ceva total normal. Un alt motiv pentru care oamenii 

poartă masca este pentru a-și atinge propriile 

scopuri ajungând să se comporte total fals, diferit 

sau să mintă și să facă, intenționat sau 

neintenționat, să sufere pe cineva. Un alt motiv este 

acela că e important pentru ei să se intergreze într-

un grup, să se schimbe doar pentru a fi pe placul 

altora și să fie acceptați așa cum nu sunt, de fapt. 

Acest ultim motiv este la fel de periculos ca 
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celelalte și se leagă de ele. În momentul în care 

ajungem să ne mințim pe noi înșine doar pentru a fi 

acceptați de acel grup, ajungem să ne pierdem între 

măștile pe care le tot schimbăm, ajungem să nu mai 

știm cine suntem. 

Cu aceste ore online, în care majoritatea, printre 

care și eu, nu ne arătam fața fiindcă ne era rușine 

de cum arătam în spatele unei camere video, ne era 

rușine ca cineva să ne vadă și să ne judece în 

legătură cu felul cum arătam la noi acasă și cu felul 

cum ne arată casa, am fost încurajați de către 

profesori să nu ne ascundem, să lăsăm măștile, să 

ne arătăm așa cum ne surprindea camera la ora 

respectivă, fiindcă ei erau exemplul nostru, ei se 

arătau fără nicio jenă și rușine. Atunci, mi-am dat 

seama că dacă nu ne place nouă cum arătăm, cum 

ne putem aștepta să le placă altora cum arătăm. 

În concluzie, cred că trebuie să ne acceptăm cum 

suntem, cine suntem și de ce suntem așa, să ne 

facem curaj să arătăm altora că suntem interesanți 

așa cum suntem și că nu trebuie să fim diferiți 

pentru a avea prieteni adevărați și, mai ales, să nu 

ne fie rușine de ceea ce suntem pentru că noi am 

ales cum să fim, prin urmare trebuie să conviețuim 

cu noi înșine și să știm că e bine să fim diferiți de 

ceilalți. Este bine să fim cum vrem să fim, fără 

nicio mască! 

Davide POPOVICI 

Harap-Alb şi (ne)voia ascultării 

Zilele acestea am revenit cu gândul la una dintre 

comorile ascunse ale poporului nostru, și anume la 

basmele și povestirile lui Creangă. Avea un dar 

deosebit omul acesta de a surprinde cu sinceritate 

și umor viața românului. Și ne reamintea cu atâta 

blândețe cum era și cum trebuia să fie omul. 

Mă întreb dacă noi mai știm să fim precum Harap-

Alb. Să fim inocenți și sinceri, viteji și puternici, 

curați sufletește, milostivi, buni și ascultători. Dacă 

am știut vreodată. Mă gândesc la generația mea 

care de multe ori își trece superficial privirea 

lecturând basmul pentru examen. Poate pentru noi 

nu e prima dată când auzim de curajul lui Harap-

Alb, însă mă uit cu compătimire spre copiii care 

poate n-au avut bunici să le citească basme. Din 

păcate, ei au ratat șansa întâlnirii cu un prieten bun, 

care să le devină model de bună purtare. Un prieten 

care să le facă copilăria mai veselă și plină de 

peripeții. Să plece călare împreună pentru a 

moșteni o împărăție, să îndeplinească toate cererile 

Spânului, să se bucure de prietenii uriași, să se 

îndrăgostească. Dacă nu le vom citi din nou 

basmele noastre românești copiilor, ne vom întreba 

cândva de ce ei nu mai seamănă cu noi, de ce nu se 

bucură de lucrurile mărunte, de ce se opresc în fața 

piedicilor și nu doresc să le depășească.  

Ce am învățat de la Harap-Alb este că în primul 

rând nu ești tu primul care face un lucru anume. 

Există un soi de mândrie între noi care ne face să 

ne dorim și să credem că suntem primii care am 

construit, gândit, spus, descoperit ori realizat ceva. 

Noi de fapt suntem orbiți de mândria noastră, ca să 

vedem că tot ce am putut noi „realiza” s-a făcut pe 

sedimentele lăsate de înaintașii noștri. Ce putem 

noi spera este să adăugăm cu folos ceva moștenirii 

primite, pe care mai apoi să o dăm mai departe, 

nicidecum pretenția de a fi primii, și mai rău de 

atât, de a fi singurii. Cu Harap-Alb am realizat că 

tot ce mi se întâmplă în viață, toate îndoielile, 

temerile, incertitudinile, deznădejdile, toate acestea 

au mai fost trăite de alți oameni. Nu sunt prima care 

le experimentează și printr-o îngâmfare nu trebuie 

să cred că asta mă face specială față de ceilalți. 
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Pretenția de a crede că nimeni nu s-a mai simțit atât 

de singur, că nimănui nu i-a mai fost atât de teamă 

sunt doar închipuiri ale noastre care ne fac să ne 

simțim mai speciali și să ne complacem în starea 

aceasta.  

 

Harap-Alb ne arată că oricât de unici ne-am crede 

în suferința noastră, cineva tot a mai șimțit ca noi 

și mai important, a reușit să treacă peste 

deznădejde. Eroul crede că nimeni nu a mai primit 

sarcini atât de grele precum a primit el de la Spân 

și e gata oricând să renunțe. Se plânge de situația în 

care se află el și se crede singular în toată istoria. 

Pentru început, e mulțumit să se plângă, însă mereu 

lângă el este calul care îl îmbărbătează și îl 

sfătuiește ce să facă. Calul este memoria tatălui său, 

care a trecut la rândul lui prin aceste provocări spre 

a deveni împărat. Așadar experiența noastră nu este 

unică, iar ascultarea înaintașilor este cheia depășirii 

impasului în care ne-am oprit. Asta îmi aduce 

aminte că am învățat și că noi nu suntem singuri. 

Dacă acceptăm și nu ne condamnăm ca fiind primii, 

înțelegem că mai sunt oameni în jurul nostru. 

Întotdeauna au fost și vor fi oameni în viața noastră 

dornici să ne ajute pe parcursul creșterii noastre. Să 

ne gândim doar la părinții și profesorii noștri ar fi 

suficient ca să înțelegem că avem cu cine ne 

„întovărăși” pe parcursul drumului. Pentru a reuși 

nu e suficient doar ca ei să fie . Datorită libertății 

noastre, noi trebuie și să alegem să îi ascultăm. 

Harap-Alb a început prin a alege să asculte de 

Sfânta Duminică. Povestea lui ne arată că odată 

alegând să facă ascultare, lucrurile par să se așeze 

de la sine. Putea alege să nu asculte. Însă atunci mai 

avea oare putere să își împlinească vocația? Cine ar 

fi fost lângă el în momentele de cumpănă? Cine i-

ar fi oferit ajutoare care să îi înlesnească drumul? 

Neascultând s-ar fi încăpățânat să meargă singur pe 

drumul către împărăție, iar atunci reușita se 

întrezărea a fi foarte departe.  

Așadar neascultarea ne face să ne simțim 

abandonați. Neascultând, refuzăm ajutorul și ne 

condamnăm la singurătate. Am înțeles că 

ascultarea a fost principala calitate a lui Harap-Alb, 

că fără ea ar fi căzut în deznădejde și că datorită ei 

nu s-a simțit singur. Câți dintre noi ar mai fi oare 

dispuși să aleagă să renunțe la propriul egoism și 

îngâmfare ca să știe cum trebuie să procedeze și să 

își pună nădejdea în povățuirea dată de celălalt? Îmi 

dau seama că ai nevoie de curaj să faci asta și mă 

tem că noi am pierdut poate și încrederea și curajul. 

Așadar Harap-Alb m-a ajutat să înțeleg că nu voi fi 

singură în viața, că doar smerindu-te și făcând 

ascultare față de cei învățați vei găsi liniște și 

ușurință în parcursul drumului tău.  

Acum că am învățat câte ceva de la Harap-Alb, 

privind spre situația noastră din prezent, înțelegem 

că ne-am crezut poate unici în suferința noastră. 

Neavând voie să ieșim din case, unii obligați să 

purtăm măști, alții neputând participa la slujbele 

religioase, neavând voie să ne întâlnim cu părinții, 

bunicii ori prietenii, amenințați de îmbolnăvirea cu 

un virus, am uitat de strămoșii noștri. Am uitat că 

evreii au fost obligați cândva să poarte o stea 

galbenă, am uitat că în primele veacuri creștinii 
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s-au întâlnit în catacombe la slujbe sau au devenit 

martiri pentru mărturisirea credinței lor, am uitat că 

după război trasarea unor granițe a despărțit frații, 

am uitat poate că sub amenințarea gripei spaniole, 

strămoșii noștri români s-au strâns la Alba Iulia 

cerând unirea neamului.Poate începusem să ne 

credem prea stăpâni și prea nemuritori pe acest 

pământ. Poate că avusesem nevoie să vedem că 

moartea e puțin mai aproape de noi decât ne-ar fi 

plăcut. Poate că e timpul să ne gândim ce se 

întâmplă după moarte. În orice caz, să ne 

comportăm ca niște victime ale destinului nu pare 

cea mai îndreptățită manifestare pentru noi. 

Maria Iulia POP 

  Teoria conspirației și izolarea 

Izolarea a fost, fără îndoială, o perioadă foarte grea 

pentru noi toți, o perioadă în care unii dintre noi nu 

au văzut nimic mai mult decât peisajul din fața 

geamului și nu au comunicat cu nimeni din viața 

reală în afară de familie. 

 După cum spunea Aristotel, “Omul este din natură 

o ființă socială”. Niciodată nu a fost mai adevărat 

acest lucru ca în ultimele două luni.  Însă, 

comparativ cu vremea lui Aristotel, suntem mult 

mai conectați cu oamenii din toată lumea. Din 

fericire pentru umanitate, cablurile de internet nu 

transmit niciun fel de virus și nu ne afectează, decât 

doar cu dependență. De aceea, mulți oameni și-au 

mutat viața socială pe platformele de social media, 

fapt demonstrat de creșterea activității utilizatorilor 

marilor platforme de social media cu 40-50%. 

Pentru că mă amuză teribil teoriile conspirației și 

pentru că pe Facebook se pot găsi diverse astfel de 

teorii, m-am urcat și eu pe platformă și, pentru 

documentare, am explorat  grupurile de pe 

Facebook, unde  găsești mai mult material decât te-

ai aștepta. Grupurile acestea sunt formate din 

indivizi  conspiraționiști cu vârste cuprinse între 

50-70 de ani.  

Am aflat că aici se găsesc  două categorii de 

oameni. Pe de o parte, cei cu studii superioare care 

vin cu argumente bune și abordează subiecte 

relevante și le discută în  mod civilizat și realist. Ei 

au depășit doctrinele ceaușiste și își pun speranța în 

democrație și se bucură de libertatea pentru care au 

luptat. Sunt puțini, dar există și ei. Normal că ne 

dăm seama din start că ei nu au dreptate, doamne 

ferește să aibă, teoriile lor nu sunt adevărate. Pe 

de altă parte însă, adevărata majoritate a acestor 

grupuri sunt persoane care, probabil, au terminat cu 

chiu cu vai un liceu. Ei au zero încredere în stat și 

sunt de părere că dețin adevărul absolut. Ei nu sunt 

proști, nu se lasă păcăliți de ocultă mondială și sub 

nicio formă nu acceptă progresul tehnologic al 

umanității. Ei și-au dezvoltat de-a lungul vieții 

abilitatea de a vedea conspirație acolo unde noi, 

neștiutorii, vedem normalitate. Ca să înțelegem 

mai bine această specie, trebuie să ne gândim că 

majoritatea au intrat în șomaj sau au ieșit la pensie, 

așa că ei au la dispoziție tot intelectul lor colosal 

pentru descoperirea unei noi erori în matrix. Din 

fericire pentru umanitate, acești ,,eroi ai societății,, 

au lucrat neîncetat pentru a descoperi planurile 

malefice ale elitei. Ei nu sunt plătiți să facă asta, o 

fac din pur patriotism și convingere. Recent, 

acești  « martiri » și-au concentrat intelectul 

colectiv pe demascarea planului lui Bill Gates- 

despre care au aflat demult că este extraterestru- pe 

cipurile introduse în creierele noastre fără acordul 

nostru și, mai ales, pe antenele 5G.Cât despre noul 

virus, au o întreagă teorie. “ACEST COVID ESTE 

DE FAPT O MATERIE NEAGRĂ 
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PROGRAMABILĂ PRIN UNDE 5G, TIP 

RADIAȚII GAMMA SARIN, PE FRECVENȚE 

RADIO, SUNETE ȘI FRASUNETE, PRIN CARE 

SE PROVOACĂ ȘI SE TRANSMITE DE CE 

BOALĂ ȘI ÎN CE ZONĂ SĂ MOARĂ OMUL 

RESPECTIV.”  

(Vezi: 

https://www.facebook.com/groups/307817746096

169- Mistere, conspirații, mituri și legende- 

Interesant, nu-i așa? Și atractiv nevoie mare...!) 

Se poate observa de la început că acești 

conspiraționiști ne atrag atenția prin faptul că 

folosesc CapsLock pe parcursul întregii 

comunicări; prin vocabularul sofisticat pe care îl 

utilizează care depășește cu mult nivelul standard 

al limbii române, cuvinte  complicate pe care 80% 

dintre cititori nu le înțeleg, dar... sună interesant, 

nu? Cui îi pasă că de fapt termenii pe care îi 

folosesc nu au nicio legătură cu adevărul, ci sunt 

folosiți doar să ofere credibilitate? 

În fine, țin să le mulțumesc acestor ,,eroi,, care nu 

doar că descoperă aceste breșe, ci le și distribuie pe 

Facebook ca să avem cu toții acces la adevăr. 

Pentru asta ei își pun viața în pericol, deoarece ei 

sunt căutați 24/7 de navele spațiale OZN. Probabi, 

într-o zi, umanitatea va ajunge la nivelul acestor 

conspiraționiști și vom transcende într-o civilizație 

avansată moral în care toate întrebările au răspuns, 

o civilizație clădită de acești indivizi atotștiutori 

care ne vor călăuzi spre adevărul suprem. 

Iată, deci… nu este bună izolarea, și ea, la ceva?! 

                                                                                    

Alexandru LAZĂR 

Poveste din izolare 

  - pagină de jurnal-                                                                                                     

27 aprilie 2020                               

 

Dragă elevule din viitor, 

La ce te gândești, de fapt, când auzi cuvântul 

„școală”? Ce este, în fond, școala? Probabil te 

gândești, la fel ca mine, la coridoarele mari, reci și 

pustii, dar care se umple de elevi imediat ce se aude 

sunetul clopoțelului care anunță sosirea pauzei, la 

râsetele elevilor, la testele și la examenele pe baza 

cărora ei sunt notați de către profesori, la muzica 

din pauze și la cozile interminabile de elevi de la 

magazinul școlii. 

Ce ai zice dacă ți-aș spune că școala poate exista 

fără toate aceste lucruri? Deși sună foarte ciudat, se 

poate. Imaginează-ți că dă buzna peste noi un virus 

care închide toate instituțiile, mall-urile, saloanele 

și parcurile. Toată lumea este izolată la domiciliu și 

nu ai voie să ieși decât dacă este necesar, polițiștii 

stând pe străzi pentru a amenda oamenii care ies în 

oraș fără vreun motiv bine întemeiat. Școala se face 

de acasă, online. Cum? Profesorii și elevii se 

întâlnesc pe un apel video timp în care se predau și 

se discută lecțiile, iar profesorul setează un termen 

limită în care elevii trebuie să predea temele. 

Pe de o parte, sună foarte bine: ai program flexibil, 

nu ești presat de timp, profesorul nu te 

supraveghează permanent la oră, iar notele se dau 

pe diferite proiecte, fișe de lucru și activitatea la 

oră. Însă, este și o parte negativă, crede-mă, pe 

încercate: este foarte obositor să stai în fața 

calculatorului ore întregi, uneori fără să știi dacă 

profesorul va intra la ora sau doar va trimite 

materiale de pe care elevii pot învăța. Nu aș spune

https://www.facebook.com/groups/307817746096169-
https://www.facebook.com/groups/307817746096169-
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 că orarul este haotic, însă nu este respectat cu 

strictețe în totalitate, așa cum era la școală. În 

același timp, nici profesorii nu au garanția că elevii 

sunt atenți la oră, deoarece unii elevi își opresc 

microfonul și camera. În plus, sunt anumite lucruri 

pe care nu le poți înțelege prin predarea online, iar 

dacă ești și elev dintr-o clasă terminală, de acel mic 

lucru pe care nu l-ai înțeles poate depinde viitorul 

tău. 

Totuși, nu te speria, educația online este 

folositoare. Atât pentru elevi, cât și pentru 

profesori, întrucât în acest mod își dezvoltă 

abilitățile digitale. Dar, cam atât. 

A! În plus, se mai întâmplă ceva: unii elevi pot 

beneficia de educația online, iar alții nu. Mă refer 

la elevii proveniți din familii defavorizate, care nu 

au acces la internet sau biblioteci ca să poată 

recupera materia pierdută. Este trist să știi că tu poți 

să înveți și, poate, tragi chiulul, iar un amărât de 

copil care chiar dorește să învețe, nu poate.Cam 

atât cu școala, prietene. Izolarea nu înseamnă doar 

școală online. Faptul că nu avem voie să ieșim din 

casă, este foarte frustrant și stresant. Pentru mine, 

cel puțin. După această izolare la domiciliu, mi-am 

dat seama că nu am atâta răbdare cu copiii mai mici 

precum am crezut, că dacă stai acasă nu 

economisești bani, nu mănânci mai sănătos și tot nu 

ai suficient timp să faci ceea ce îți propui. 

Așadar, de ce mi-am propus să-ți scriu, elevule din 

viitor? Să mă eliberez puțin de confuzie: 

informațiile pe care le-am acumulat eu sunt date 

peste cap: nu ai voie să ieși din casă, dar dacă ai 

nevoie poți ieși, nu? Masca te poate proteja, dar 

poate să nu te ajute. Oricum, trebuie să o porți, 

chiar dacă transpiri sub straturile de material. 

Magazinele sunt închise, dar dacă e nevoie se 

deschid. Acest virus provoacă moartea, dar, în 

principiu, nu e așa de grav. Statistic vorbind, nu s-

a depășit rata mortalității în comparație cu aceleași 

luni ale anului trecut. Toți stau în casă, dar mulți se 

plimbă. Virusul nu este atât de grav pentru copii, 

dar și copiii riscă să îl ia. Nu trebuie să contactezi 

oameni bătrâni, dar ai voie să le duci mâncare și 

medicamente. Sunt pline supermarket-urile de 

mâncare, dar nu era sigur că va ajunge pentru toți. 

Nu am avut voie să mergem la biserică, dar cred că 

ne-am rugat mai mult ca oricând. Echipamentul 

medicilor nu ajunge pentru toți, dar este suficient. 

– așa se spune la știri. Știm ceva concret? 

Totuși, revenim, până la urmă, la ce ne interesează 

pe noi, elevule de oriunde, este școala online o 

soluție? După părerea mea, este o decizie bună 

luată într-un moment de criză, însă pe termen lung, 

prezintă aspecte care nu sunt foarte bine gândite. 

Ne putem opri din imaginat. Sper să treacă această 

perioadă la fel de repede cum ne-am imaginat ceea 

ce am spus mai sus, la fel ca o poveste. Cu un final 

fericit, pentru că suntem bine împreună. 

Iarina-Flavia CUC
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Bălaș Denisa – VIII 

Șefa de promoție 

 

1. Ce a reprezentat Liceul „Aurel Lazăr” pentru 

tine?  

Pentru mine, ca absolventă și ca șefă de promoție a 

clasei a VIII-a, Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” a 

reprezentat a doua mea casă, un loc sigur și foarte 

drag mie, unde am reușit să mă dezvolt armonios 

atât pe plan educativ, cât și social. În această școală 

am învățat ce înseamnă să ai o familie unită, creată 

din dascăli devotați meseriei și colegi cu care abia 

aștepți să te întâlnești în fiecare dimineață și cărora 

am să le duc dorul nespus după terminarea acestui 

an. 

2. Care este programul zilnic al unui șef de 

promoție? 

Programul meu începe zilnic undeva la ora opt 

dimineața când iau parte la ore, după care după-

amiază învăț și îmi fac temele la disciplinele ce 

urmează să le am în următoarea zi.  

 

3. Cât de important este să te afli într-un mediu 

competitiv, ca elev? 

 

Ca elevă, mi se pare foarte important să mă aflu 

într-un mediu competitiv, deoarece mă stimulează 

mai mult când vine vorba de învățat și de pofta de 

cunoaștere dobândită de-a lungul anilor. Unele 

dintre cele mai constructive medii care au avut 

factorul competitiv mi s-au părut concursurile de 

chimie la care am participat sub îndrumarea 

doamnei profesor Turcaș Rodica, căreia îi 

mulțumesc pentru că mi-a demonstrat de 

nenumărate ori că totul în jurul nostru este chimie 

și pentru faptul că m-a ajutat să descopăr una dintre 

materiile mele favorite. 

 

4. Ai participat la proiecte/olimpiade/concursuri în 

această perioadă? Vorbește-ne puțin despre cele pe 

care le consideri demne de menționat sau care te-

au stimulat mental/creativ cel mai puternic. 

Am participat la olimpiada de istorie, sub 

îndrumarea doamnei profesor Ghiurcuța Livia, 

căreia îi mulțumesc pentru toate orele de muncă 

depuse pentru a mă ajuta să înteleg și să prind drag 

de istoria minunatei noastre țări. De asemenea, 

concursul „Sanitarii pricepuți” organizat de 

Societatea Națională de Cruce Roșie unde am 

participat cu sprijinul doamnei profesor Ballo 

Erika, dumneai arătându-ne că putem învăța lucruri 

frumoase și distrându-ne, nu numai stând mereu cu 

nasul în carte.5. Ai avut timp să te ocupi de 

pasiunile/hobby-urile tale? Dacă nu suntem 

indiscreți, le poți împărtăși? 

Cred că este foarte important ca orice elev să aibă 

hobby-urile sale care să nu țină de școală. Este 

necesar ca, după o zi de studiu să te recreezi, fie 

prin practicarea unui sport, participarea la tot felul 

de cursuri artistice, fie pur și simplu prin lecturarea 

unei cărți. Pasiunea mea cea mai mare în afara

interviuri 
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 școlii este cititul cărților, de obicei din zona 

științifico-fantastică sau thriller. Autorul meu 

preferat este Stephen King care este considerat 

regele horror-ului american din toate timpurile, 

vânzând până în anul 2020, 350 de milioane de 

exemplare din operele sale. Cititul m-a ajutat să 

trec prin perioadele mai stresante din viața mea de 

elevă de clasa a VIII-a și astfel am reușit să mă 

transpun în alte lumi unde nu mai existau nici griji, 

nici teste, nici examene. 

6. Se zice că e important să ai/găsești un model 

între oamenii din jur? Ai avut șansa de a găsi un 

astfel de om între dascălii tăi din perioada 

gimnaziului/liceului? Vorbește-ne despre el/ea. 

Doresc să-mi exprim toată mulțumirea și respectul 

meu nemărginit pentru doamna dirigintă Mladin 

Ioana și doamna profesoară de matematică Băguț 

Mihaela. Dumnealor au fost ca niște părinți pentru 

mine și m-au ajutat să trec peste orice obstacol 

întâlnit în ultimii ani. Doamna dirigintă a fost 

mereu acolo pentru noi, chiar dacă de multe ori 

poate era supărată, ea ne-a iertat de fiecare dată și 

a încercat să ne ajute, fie că era vorba despre 

speciile literare de la limba și literatura română, fie 

cu sfaturi despre prietenie sau despre planificarea 

intrării la liceu. Cu sprijinul și implicarea doamnei 

profesor Băguț, am ajuns să iubesc matematica și 

orele dumneaei. Când am ajuns în această școală 

îmi era puțin frică, sincer, de această materie, 

însăprin explicațiile doamnei mele profesoare am 

ajuns să așptept cu nerăbdare orele acestea. 

7. Cum au fost ultimele luni: o lecție sau un 

dezastru? Cât de frustrată te simți pentru acest final 

de gimnaziu/liceu? 

Din păcate, în ultimele luni din cauza 

circumstanțelor, orele s-au ținut la distanță, ceea ce 

este un lucru destul de neplăcut pentru absolvenții 

de gimnaziu și de liceu. Pentru mine această 

perioadă a reprezentat o lecție cu privire la modul 

în care lucrez și în care mă bucur de ce am în jur. 

Înainte nu dădeam atât de multă importanță 

mediului școlar și cred că orice elev și-ar fi dorit 

măcar o dată să scape de o zi stresantă de școală, 

însă acum îmi pare foarte rău că nu o să mai am 

acest privilegiu și pot zice cu sinceritate că îmi va 

fi dor de fiecare aspect al școlii, de la clasica replică 

„Scoateți o foaie de hârtie să văd cât ați învățat 

pentru azi!” până la festivitatea de început de an 

când ne adunam cu toții în curte, dornici de 

revederea tuturor. 

8. La ce profil te-ai gândit pentru liceu?  

În continuare aș dori să urmez profilul real al 

liceului nostru, deoarece visul meu este să devin 

medic, iar cunoștințele dobândite în această 

instituție, consider că mă vor ajuta enorm în viață.  

9. Un mesaj pentru colegii tăi mai mari sau mai 

mici? 

Colegilor mei de clasă le urez succes în tot ce au de 

gând să facă și le mulțumesc pentru toate amintirile 

create împreună, chiar dacă am ajuns mai târziu în 

această clasă, pentru fiecare moment în care am râs 

sau am plâns împreună, pentru tot ajutorul acordat 

în perioadele dificile. Celorlalți elevi lăzăriști aș 

dori să le spun să urmeze drumul cunoașterii în 

ciuda dificultăților apărute în cale. Chiar dacă 

uneori pare că vă aflați pe o potecă fără sfârșit 

trebuie să luptați pentru ceea ce visați și să aveți 

mereu în minte gândul „Da! Sunt în stare să 

reușesc!”
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Felicitări: nu oricine se poate mândri cu statutul 

de șef de promoție. Mai ales într-o promoție atât 

de neobișnuită. La finalul unui an plin, greu, 

ciudat vrem să celebrăm reușita, constanța în 

învățare.  

Nota redacției: Deoarece urmează două interviuri 

complexe, am ales să punem întrebarile la început. 

1. De ce ai ales liceul „Aurel Lazăr” în 

defavoarea altor licee? De ce profilul 

uman/real? 

2. Care este programul zilnic al unui șef de 

promoție? 

3. Cât de important este să te afli într-un 

mediu competitiv, ca elev? 

4. Ai participat la 

proiecte/olimpiade/concursuri în această 

perioadă? Vorbește-ne puțin despre cele pe 

care le consideri demne de menționat sau 

care te-au stimulat mental/creativ cel mai 

puternic.  

5. Consideri activitățile extrașcolare 

importante? În ce măsură cele în care te-ai 

implicat în gimnaziu/liceu te-au ajutat să te 

dezvolți? 

6. Ai avut timp să te ocupi de 

pasiunile/hobby-urile tale? Dacă nu suntem 

indiscreți, le poți împărtăși? 

7. Se zice că e important să ai/găsești un 

model între oamenii din jur? Ai avut șansa 

de a găsi un astfel de om între dascălii tăi 

din perioada gimnaziului/liceului? 

Vorbește-ne despre el/ea.  

8. Cum au fost ultimele luni: o lecție sau un 

dezastru? Cât de frustrată te simți pentru 

acest final de liceu? 

9. La ce universitate/facultate vei merge?  

10. Un mesaj pentru colegii tăi mai mici? 

Andreea Gabrian – XII B 

șefa de promoție de la profilul real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Am ales acest liceu pentru că doream o 

schimbare, am vrut să urmez un liceu din Oradea 

(gimnaziul l-am făcut aproape de casă, în orașul 

Aleșd). După o perioadă de cercetare a liceelor din 

oraș, am ajuns la concluzia că Liceul „Aurel Lazăr” 

este unul dintre cele mai bune din Oradea, că 

inspiră siguranță în ceea ce privește calitatea 

învățământului. Vorbind și cu foști elevi ai acestui 

liceu, în cele din urmă am hotărât să învăț aici. 

Profilul de Ştiințe ale naturii l-am ales rapid 

(înainte să aleg un liceu) deoarece este singurul 

profil care păstrează un raport cât de cât constant 

între partea reală și partea umană pe tot parcursul 

celor patru ani de studiu. Fiind pasionată de 

științele exacte, de științele naturii, dar iubind în 

același timp și literatura, istoria și artele, acest 

profil mi s-a potrivit. 

2. Nu sunt o persoană care să aibă un program fix, 

care să-și facă un orar pe întreaga zi. În afară de 

trezitul dimineața la ora 6 si mersul la scoală, 

celelalte activității de zi cu zi nu au o ordine anume.
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 Cu toate acestea, încerc să nu las dezordinea să 

apară. Îmi fixez în minte ce am de făcut important 

în fiecare zi și în cazul unor activități sau proiecte 

pentru școală sau personale îmi stabilesc anumite 

date limită. În general, ceea ce fac vreau să fie 

eficient, cu un scop, astfel, de exemplu, când nu am 

dispoziția necesară pentru a învăța, aleg să citesc o 

carte. 

3. Consider că mediul competitiv la nivel 

educațional este necesar pentru o dezvoltare 

continuă, însă cu mențiunea ca acesta să fie însoțit 

și de un mediu cooperativ. În această combinație, 

competiția nu te face să îți dorești să fii mai bun 

decât un anumit elev, nu este o competiție oarbă, ci 

îți arată că se poate mai mult, că mereu poți fi mai 

bun. De-a lungul acestor ani am avut parte de 

ambele și acestea m-au ajutat semnificativ în 

dobândirea cunoștințelor, în rezultatele pe care le-

am obținut, dar și în relaționarea cu ceilalți.  

4. Pentru mine fiecare concurs sau olimpiadă 

reprezintă o experiență care contribuie atât la 

dezvoltarea educațională, cât și personală. De orice 

natură ar fi, concursurile sunt un stimulent mental, 

de asemenea și creativ. Am participat în fiecare an 

la Concursul Național de Matematică Aplicată 

„Adolf Haimovici”, la Olimpiada Lectura ca 

Abilitate de Viață și la „Tinerii dezbat” în ultimii 

doi ani. Toate au reprezentat o provocare și o 

bunămodalitate de evaluare şi îmbunătățire a 

gândirii, a logicii şi a creativității deopotrivă. 

5. Desigur, activitățile extrașcolare sunt importante 

şi au un rol bine definit în dezvoltarea personală. 

Prin intermediul acestora, elevii se pot exprima 

într-un cadru mai puțin riguros decât majoritatea 

orelor de curs şi în același timp reprezintă o 

oportunitate prin care elevii se pot afirma şi altfel 

decât prin răspunsurile date la oră, îşi înfățișează 

personalitatea şi interesul cu privire la diferite 

subiecte. În liceu am făcut parte din clubul de 

dezbateri şi pot spune că a avut un mare impact 

asupra dezvoltării mele. Am dobândit o libertate şi 

o ușurință în exprimare pe care nu o aveam, am 

învățat să îmi gestionez emoțiile în cadrul vorbirii 

publice, să îmi susțin pertinent opinia şi am văzut 

cât de importantă este cooperarea într-o echipă. În 

plus, fiecare întâlnire cu membrii clubului era un 

prilej de a purta discuții interesante şi de a învăța 

ceva nou. 

6. Consider că atunci când vrei să faci ceva cu 

adevărat, cuvintele „nu am timp” ies din discuție. 

Deși școala mi-a ocupat destul de mult din timp, de 

altfel ca oricărui alt elev, mi-am făcut timp şi 

pentru pasiunile mele. Îmi face plăcere să citesc, 

prin urmare printre lecturile obligatorii am putut 

strecura şi altceva fără caracter obligatoriu sau câte 

un film bun, de ce nu? Sunt pasionată şi de științele 

exacte, însă nu așa cum din păcate sunt predate în 

mare parte la școală. Încerc să văd aplicabilitatea 

noțiunilor teoretice şi să înțeleg ce înseamnă 

acestea. Suntem prea obișnuiți să auzim întrebarea 

„cum se rezolvă problema?” în detrimentul 

întrebării „de ce se rezolvă așa problema?”. În rest, 

când vreau să iau o pauză așa-zis de natură mentală, 

îmi place să mă relaxez desenând, petrecând timp 

în natură şi mergând cu bicicleta. 

7. Deși poate nu realizăm întotdeauna, oamenii din 

jur îşi pun amprenta asupra dezvoltării noastre. Îmi 

place să văd lucrurile bune, modelele de urmat din 

oamenii care mă înconjoară şi să învăț cât mai mult 

de la aceștia. Începând cu doamna dirigintă pe care 

am putut-o cunoaște mai repede datorită numărului 

mare de ore petrecute cu dumneaei şi continuând
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 cu mulți alții, în perioada liceului, am avut bucuria 

să întâlnesc dascăli minunați, pasionați de ceea ce 

fac şi mai presus de toate oameni. Profesori care 

oricât de plictisiți şi fără chef ne-ar găsi la anumite 

ore reușesc să ne atragă atenția, să se facă ascultați 

şi respectați prin devotamentul pentru profesia lor, 

pentru a ne învăța, profesori care ne arată că lumea 

este mult mai mare decât am fi crezut. Dascăli care 

nu renunță, chiar dacă uneori au impresia că 

vorbesc cu pereții (impresie justificată în unele 

cazuri). Profesori care decid să ne învețe în primă 

fază lecții de viață şi abia apoi lecții din manual, 

chiar dacă a mai rămas puțin din oră. Dascăli care 

ne fac să înțelegem că ceea ce învățăm nu este 

pentru bac sau pentru orice alt examen, ci este în 

primul rând pentru noi, pentru viață. Profesori care 

ne-au făcut să ne punem întrebări despre natura 

lucrurilor din jur, să ne explicăm fenomene 

întâlnite zi de zi. Cu ocazia aceasta vreau să le 

mulțumesc şi să le transmit aprecierea pe care o am 

față de tot efortul pe care l-au depus pentru noi. 

Timp de patru ani ne-am petrecut mai bine de 

jumătate din zile împreună şi dacă ar fi posibil, aș 

mai putea petrece încă atâtea fiind sigură că mai am 

ce învăța. 

8. Ultimele lunii chiar au fost o lecție, acel tip de 

lecție care nu se învață de obicei la școală, chiar 

dacă mai nou școala s-a mutat acasă. O lecție a 

răbdării, a depășirii incertitudinilor, o lecție care ne 

învață cât de vulnerabili suntem atât fizic, cât şi 

psihic. În martie am plecat de la școală destul de 

bucuroși cu gândul la o scurtă vacanță şi ne-am 

trezit, prin rotunjire prin adaos, absolvenți. În acest 

context, despărțirea de liceu, pe lângă modalitatea 

bruscă în care s-a desfășurat, este cu atât mai 

dureroasă deoarece fiecare suntem „închiși” în 

propriile case. În mod normal, în ultimele luni de 

școală începi să te desprinzi treptat de viața de elev, 

iar despărțirea vine ca ceva firesc. Tocmai acest 

nefiresc ne provoacă tristețea. Cu toate acestea, 

fiind anulate, în cel mai bun caz amânate, toate 

festivitățile de final de an, am conștientizat că nu 

festivitatea în sine ne lipsește, ci oamenii dragi pe 

care vrem să îi avem alături în momentele 

importante. Însă acești oameni nu au plecat 

nicăieri, așteaptă şi ei revederea. Sunt mâhnită că 

nu pot fi alături de colegi şi de profesori în această 

perioadă, dar mă simt mai bine știind că suntem 

alături, chiar dacă nu fizic. Şi asta este lecția 

importantă care sunt sigură că va rămâne în 

memoria noastră: lucrurile se schimbă, dar oamenii 

rămân. 

9. Am decis să urmez cursurile Facultăți de 

Matematică şi Informatică, urmându-mi pasiunea 

pentru științele exacte şi aplicațiile acestora. 

10. Colegilor mai mici vreau să le transmit să se 

bucure de perioada liceului, să încerce să-şi 

descopere pasiunile sau să le cultive, să învețe, să 

fie deschiși la nou, într-un cuvânt să valorifice 

timpul pe care îl au. Chiar dacă uneori (sau de mai 

multe) școala le pare plictisitoare, depinde de ei 

dacă se lasă prinși de aceasta sau încearcă să 

găsească ceva ce să merite atenția. Le urez mult 

succes, să aibă încredere în profesori, deoarece sunt 

pe mâini bune, să participe în activități, să-şi 

exprime opiniile şi să nu renunțe la ceea ce îşi 

doresc, oricât de descurajant pare la prima vedere. 

De multe ori, ceea ce căutăm este chiar sub ochii 

noștri, dar suntem prea grăbiți pentru a observa.
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Daria Jurca – XII C 

șefa de promoție de la profilul umanist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mulţumesc! Finalul clasei a VIII-a nu a fost unul 

deloc uşor pentru că nu ştiam ce specializare să 

aleg. Am ales însă cu sufletul, şi astfel, am ajuns la 

un profil uman, anume Filologie. Următorul pas a 

fost alegerea liceului care nu a fost una dificilă. Am 

ştiut mereu că vreau să fiu eleva unei şcoli unde 

cunoştinţele fiecărui elev sunt apreciate, dar mai 

presus de toate, acesta este ajutat să-şi dezvolte 

bagajul de cunoştințe. Astfel, am ales acest liceu şi 

sunt mândră să spun că sunt lăzăristă. 

2. Nu pot spune că programul unei şefe de promoţie 

este foarte încărcat pentru că, de-a lungul celor 

patru ani, am încercat mereu să îmbin învăţatul cu 

ceea ce-mi place să fac. Pot spune doar că în 

momentul în care ştii care-ţi sunt idealurile munca 

de aprofundare, cea de acasă, nu este una atât de 

grea pe cât s-ar părea. 

3. Competiţia nu este un factor decisiv în atingerea 

acestui ţel, dacă pot să-l numesc aşa. Ea joacă un 

rol important în momentul în care vrei să fii o 

versiune mai bună a ta. 

 

4. De-a lungul anilor de liceu nu am participat la 

olimpiade. Totuşi, am decis să merg într-o tabără 

de istorie unde am avut ocazia să văd cum e viaţa 

de student şi totodată să învăţ lucruri noi. 

 

5. Până în clasa a XII-a m-am implicat în activităţi 

fie menite să mă ajute în dezvoltarea mea, fie de 

voluntariat, însă anul acesta am hotărât să renunţ 

pentru a avea mai mult timp să mă pregătesc pentru 

examenul ce stă să vină. 

 

6. Cât despre timpul liber, am încercat mereu să mă 

bucur de el făcând ceea ce-mi place şi mă linişteşte 

cu dorinţa de a mă deconecta de la tot stresul. Mi-a 

plăcut întotdeauna să-i ajut pe cei din jur, să fac 

fotografii şi să citesc. Caut mereu opere din care 

pot să învăţ şi care să aibă un mesaj pe care să-l pot 

purta în suflet mult timp. 

 

7. În toţi aceşti ani am avut profesori care nu au fost 

atât de implicaţi, însă au fost şi câţiva care şi-au 

făcut loc în sufletul meu şi pe care îi respect. 

Personalităţile care au reuşit să mă marcheze sunt 

doamna dirigintă Blaj Nicoleta şi doamna 

profesoară de limba română Tabita Fărcaş 

deoarece, acestea, au ceva în comun, anume 

dragostea pentru ceea ce fac.  

 

8. Nu m-am gândit niciodată că finalul liceului va 

fi unul aşa de… diferit. Îmi pare tare rău că ni s-a 

luat ce era mai frumos din acest an şi momentul la 

care, cred, am visat cu toţii încă din clasa a IX-a. 

Am privit încântată momentele pe care le pregăteau 

colegii mai mari şi m-am gândit mereu cât de 

frumos va fi și momentul nostru. Cred că această 

întâmplare poate fi o lecție pentru noi toţi, învățând
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 că fiecare clipă pe care o petrecem în compania 

cuiva drag este de nepreţuit.  

 

9. Alegerea mea pe mai departe este Facultatea de 

Litere pentru că acolo aş putea aplica tot ce am 

învăţat până în acest moment. 

 

10. Pe colegii mai mici pot să-i sfătuiesc să se 

bucure de aceşti ani şi să aprecieze că sunt într-un 

liceu ca al nostru.  

                 

 

Dragi lăzăriști, 

 

Mă numesc Lorena Morar și timp de patru ani am 

reprezentat cu mândrie liceul nostru. Având în 

vedere faptul că nu ne vom mai vedea în acest an 

școlar, tot ce îmi rămâne de făcut este să vă las 

impresiile mele pe hârtie în speranța că veți învăța 

să apreciați mult mai mult prezentul și viața de 

lăzărist. 

Încă din perioada gimnaziului mi-am dorit să fiu 

lăzăristă. Aveam foarte mulți prieteni care mi-au 

spus că acest liceu mi s-ar potrivi ca o mănuşă. Așa 

că în toată ființa mea exista un singur țel: să fiu 

elevă în Liceul Lazăr, la profilul de Ştiințe ale 

naturii. După notele obținute la evaluarea 

națională, visul meu părea că se va împlini. În ziua 

afișării rezultatelor, am stat cu sufletul la 

gură.Tocmai când să accesez pagina de Internet să 

văd unde am fost repartizată, m-a sunat mama mea 

care era la serviciu. Parcă o aud și acum spunându-

mi cu un glas plin de entuziasm: ,,Ești lăzăristă!”. 

Eram atât de emoționată, încât m-au năpădit 

lacrimile. Erau lacrimi de fericire. Îmi amintesc cu 

drag de momentele în care am purtat pentru prima 

dată renumitul ,,sacou albastru” și de primii pași în 

holurile lungi ale liceului. Acești ani au fost cei mai 

frumoși din viața mea. Am respectat regulile 

impuse și am învățat în mod constant. Aceste 

aspecte m-au ajutat foarte mult să scap de 

tensiunile dinaintea examenului de bacalaureat. La 

fel ca în cazul fiecăruia dintre elevii aflați 

înaintea ,,examenului maturității” am câteva 

emoții, însa sunt liniștită fiindcă nu sunt nevoită să 

pierd nopți întregi ca să învăț. Sfatul meu pentru 

fiecare dintre voi este să învățați în mod constant 

ca să nu învățați zi și noapte cu o săptămână 

înaintea examenului. 

 

Daca m-ar întreba cineva ce înseamnă clasa a XII-

a B pentru mine, aș răspunde printr-un singur 

cuvânt: familie. După patru ani m-am ales cu foarte 

mulți prieteni, nu doar cu foști colegi. Bineînțeles 

că uneori ne-am și certat, însă între noi a existat 

mereu respectul. Ne-am ascultat unii pe alții, am 

ținut cont de părerile fiecăruia, ne-am ajutat 

reciproc și cel mai important: am fost mereu uniți. 

Acest lucru nu ar fi putut fi posibil fără sprijinul 

doamnei diriginte. Ea ne-a ajutat întotdeauna, ne-a 

fost ca o mamă și în cele mai multe cazuri, chiar o 

prietenă. Împreună cu colegii mei am participat la 

gânduri de final 
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foarte multe activități atât în cadrul liceului, cât și 

în afara acestuia. Ne-am făcut amintiri pentru suflet 

și pentru viață. 

Dacă timp de patru ani am fost fericită, acum la 

final sunt tristă. În plină pandemie, lumea ne spune 

că suntem o generație ,,altfel”. Dar cu ce preț? Cine 

și-a dorit să fie diferit? Acest virus care circulă la 

nivel global ne-a sufocat... ne-a furat șansa de a ne 

bucura de ultimul sunet de clopoțel. Celor mai 

mulți dintre noi ne curg lacrimi amare când ne 

gândim că nu vom avea posibilitatea să ținem în 

mâini baloanele colorate care ne reprezentau 

visele, că nu vom lua la pas holurile liceului rostind 

imnul ,,Gaudeamus”, că nu le putem oferi părinților 

noștri imaginea de absolvenți a copiilor lor, că nu 

vom auzi cântecul liceenilor care să ne amintească 

de emoțiile din timpul anilor școlari și nici ultima 

strigare a catalogului... Și cel mai dureros e faptul 

că sufletește nu am reușit să ne luăm rămas bun de 

la liceu... am plecat de la școală într-o simplă zi fără 

să știm că aceea va fi ziua finală... Tot ce ne rămâne 

e speranța, speranța că într-o zi cineva își va aminti 

de noi și ne va oferi privilegiul de a auzi ,,ultimul 

sunet de clopoțel”. 

Sfatul meu pentru fiecare dintre voi este sa trăiți 

perioada liceului în așa fel încât să vă amintiți cu 

drag de ea. Trăiți frumos! Zâmbiți mereu! Si aşa 

cum spune Albert Schweitzer: ,,Succesul nu este 

cheia fericirii.  Fericirea este cheia succesului. 

Dacă-ți place ce faci, atunci vei avea succes.” 

Faceți doar ceea ce vă pasionează! Luați cele mai 

bune decizii pentru voi şi puneți la suflet numai 

frumosul! Vă îndemn să duceți Lazărul pe cele mai 

înalte poziții! Mult succes tuturor! 

 

Lorena-Raisa MORAR, XII B 

 

LICEUL 

Ce subiect banal și totuși greu de descris... Dacă 

întrebi lumea din jurul tău, vei afla, poate,că liceul 

e cea mai grozavă perioadă din viață. Ei bine, dacă 

mă întrebi pe mine, liceul a fost cea mai ambiguă 

perioadă din viața mea, nu că viața mea ar fi roz, 

dar ăsta-i adevărul. Cei patru ani de liceu nu se 

aseamănă, în viziunea mea, cu „Cei 4 fantastici”, ci 

mai degrabă cu „Cutia Pandorei” pentru că 

niciodată nu știam de ce urma să dau. 

 

Pot spune că am trecut de la agonie la extaz în 

timpul anilor de liceu. Pe holurile lui am aflat ce 

înseamnă prima dragoste, emoțiile pe care le simți 

când profesoara vrea să te asculte și tu habar n-ai, 

singura chestie pe care o știi e că ești într-un punct 

mort și că ai câteva minute să dregi situația. Am 

învățat că oamenii nu sunt mereu ceea ce par, de 

exemplu, băiatul timid, care abia vorbește și pe care 

mai toată lumea îl crede bleg, are una dintre cele 

mai frumoase minți pe care le-am întâlnit. Fata 

aceea pe care marea majoritate o ignoră sau o 

judecă pentru că nu se încadrează în 90-60-90, 

stupid, este unul dintre cele mai pure suflete pe care 

le cunosc… Alegem în schimb să ne împrietenim 

cu oamenii populari care după cinci minute au uitat 

și numele tău, dar tu vrei doar să stai cu ei, pentru 
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o pauză în plus… Vei vedea că baiatul acela, despre 

care se spune că schimbă fetele ca pe șosete nu știe 

ce vrea și vei ajunge să vezi că e cel mai bun prieten 

pe care-l puteai avea, mai loial decât oricine. Vei 

înțelege că oamenii geniali nu vor fi mereu cei care 

ies la lumină, nu vor fi cei pe care îi vei auzi urlând 

pe hol, ci probabil vor fi cei cu capul pe bancă și 

căști în urechi. Fata pe care o crezi arogantă e cea 

care se simte cea mai neînțeleasă, probabil i se pare 

că e mult prea inteligenă pentru liceu, dar ea chiar 

nu are răbdare pentru lucruri banale, e un suflet 

mult prea curios, în continuă sete de cunoaștere. 

Creștem înconjurați de ideea de a nu judeca după 

copertă, dar noi alegem să o facem în continuare, 

din ce în ce mai toxic. Liceul are tot ce vrei și ce 

nu, e singurul loc în care cea mai bună tactică pe 

care o poți avea este să observi, să înțelegi și ceea 

ce nu vezi, nu să fii un răzvrătit, calm, că nu ești 

anarhist. Observă… Uită-te la profesoara aceea 

despre care toți spun că e puțin prea rea, prea dură 

și vei vedea că tot ce-și dorește e să fie apreciată 

pentru ce face, să fie admirată. Admir-o pe 

profesoara de română, pentru că e printre ultimii 

străjeri ai cărților și ți-ar putea vorbi despre o carte 

o eternitate și o zi în plus, chiar dacă n-ai înțelege 

o iotă, sunt sigură că vei fi total fascinat. 

Liceul nu însemnă să ieși în oraș cu 100 de pesoane 

ale căror nume tu nici măcar nu-l cunoști. Nu 

înseamnă să ai o mască constantă pentru a te face 

remarcat sau plăcut. Liceul înseamnă să vezi, să 

înțelegi cine eşti tu. Vor exista oameni care nu te 

vor aprecia, dar, crede-mă că vor fi oameni care și-

ar dori să te fi cunoscut cu mult timp în urmă. Te 

vei simți singur, de multe ori, dar, de fapt, chiar ești 

singur? Nu, nu ești, doar că nu vezi esențialul, 

liceul te ajută să-ți dai seama că de multe ori ești tu 

împotriva lumii, mereu te ai pe tine. 

Experiența mea la liceu a fost mai mult un labirint, 

pentru că mereu știam unde trebuie să ajung, dar nu 

mereu știam calea bună. Și totuși, iată-mă, sunt la 

un pas să pășesc pentru ultima oară în liceu. Nu-mi 

va lipsi ideea în sine de liceu, oh, nu! Dar îmi vor 

lipsi oamenii, profesorii pe care îi vedeam zilnic că 

erau mai mult decât entuziasmați să ne învețe câte 

ceva, prietenul meu cel mai bun care stătea în 

spatele meu și cu care abia mă salutam dimineața, 

pentru că amândoi dormeam cu ochii deschiși, dar 

mai toate pauzele eram împreună. Îmi pare rău că 

uneori chiar nu am apreciat mai mult anumite 

momente, dar, asta  e, am mai pierdut o secundă 

care trebuia valorificată mai mult. 

Prin urmare, tu alegi cum are să fie liceul, viața de 

licean, dar fă ceva, mai important decât orice: taci 

și observă înainte de a vorbi. 

În amintirea labirintului meu numit liceu, fata care 

stătea cu căştile în urechi și vă observa pe toți.  

 

Emma HAIDUC, XII C 

 

Liceul? 

Liceul? Până la urmă, despre ce e liceul? E doar o 

clădire? Un loc de învăţare? Ce cuprinde acesta 

conturat în perspectiva cuiva care a trecut prin 

patru ani de liceu? Oare profesorii îşi amintesc 

momentele în care ei erau cei care stăteau cuminţi 

la oră şi în faţa lor se aşternea privirea de fier a unei 

personalităţi severe? Sau cascada de sentimente 

contopite în grijă şi îndrumare a unei călăuze care 

poate lua asupra ei problemele întregii clase? Se 

întreabă oare în momentele contemplatoare cum au 

ajuns de la elev la profesor? Profesorii nu au trecut 

prin patru ani de liceu, au trecut prin mult mai mulţi
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 ani decât orice elev obişnuit poate să conceapă. Şi, 

privind subiectiv, imi dau seama că cei mai mulţi 

profesori aşteaptă terminarea liceului mult mai tare 

decât un elev. Atunci liceul e o obligaţie sau o 

necesitate? Este ambele şi mult mai mult, pentru că 

în perspectiva unui elev încă este conturată 

multitudinea de amintiri clădite împreună cu 

varietatea de oameni întâlniţi în liceu.  

Vorbind despre amintiri, putem clar să spunem că 

nu toate animirile sunt frumoase. Pentru fiecare 

elev, liceul are un impact diferit. Fiind amintiri 

despre anumite neîndreptăţiri suferite la cursuri sau 

chiar, adânc în lumea în care niciun profesor nu 

poate să ajungă, amintiri legate de problemele 

dintre elevi, de certurile ocazionale, poate chiar 

discriminarea dintre profile. Aşadar, căutând cea 

mai bună definiţie, am ajuns la concluzia că liceul 

este o lupta continuă. Luptăm pentru a trece de 

fiecare an şcolar, dar ne şi luptăm chiar cu noi 

înşine, cu deciziile pe care trebuie să le luăm pentru 

a supravieţui şi a ne lua viitorul în propriile mâini. 

  

Dar chiar lupta asta face ca totul să merite. Suntem 

judecaţi de necunoscători pentru că 

plângemabsenţa unei încheieri binemeritate sau a 

unui banchet în care toţi ajungem să fim egali, unde 

profesorii nu mai sunt profesori şi elevii se leapădă 

în sfârşit de haina albastră care îi face elevi, 

primind dreptul pe care nu credeam că o să îl 

primim niciodata, egalitatea. Încheierea nu e doar 

despre a privi cu drag amintirile frumoase formate 

în patru ani, ci încheierea unei lupte continue. Dar 

tot ce putem face este să continuăm, să fim şi mai 

puternici. Chiar şi fără şcoală în sensul propriu al 

cuvântului, trebuie să demonstrăm că suntem buni, 

că ne putem descurca şi pe cont propriu, că putem 

înfrunta examenele prin forţe proprii. Trebuie să 

ajungem să fim amintiţi nu ca generaţia afectată de 

un anumit virus, ci generaţia care, în ciuda 

virusului, a excelat. 

Darius Adrian ŢENŢ, XII A 

Gânduri la final de liceu 

De fiecare dată când ascultam melodia ,,Ani de 

liceu” îmi imaginam momentul absolvirii, emoții, 

bucurie, frica de necunoscut, tristețe... un amalgam 

de stări. Cine suntem noi? Cei care aproape am 

făcut-o, am fost atât de aproape. Promoția 2016-

2020, cei care termină liceul în vreme de pandemie, 

lipsiți de bucuria Ultimului sunet de clopoțel, fără 

Gaudeamus, fără să auzim cum sună clopoțelul 

pentru ultima dată pentru noi, fără a însoți 

profesorii pe coridoarele școlii. N-ar trebui să ne 

plângem, dar ne lipsește finalul clasic de liceu. 

 

Însă, lipsa optimismului nu face bine nimănui, așa 

că, să privim și jumătatea plină a paharului. (Musai 

să existe mereu o jumătate plină.) Suntem diferiți 

de alte generații, am reușit să luăm în serios 

învățarea, chiar dacă totul e online acum, iar 

relațiile cu colegii au rămas la fel de bune, în ciuda 

distanței. Pentru noi, școala se sfârșește, dar asta nu 

înseamnă sfârșitul prieteniilor, al amintirilor, al 

tuturor momentelor memorabile, când exersam noi 

tehnici de a copia sau când nu știam absolut nimic,
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 însă la răspuns eram mari „actori”, când făceam 

mici glume și poante, știute doar de noi. În 

categoria amintirilor urmează să treacă și momente 

marcante alături de domnii profesori. Pentru mine, 

unul dintre profesorii care m-au învățat mai mult 

decât materia de la școală este doamna dirigintă, 

Elena Luca, căreia vreau să îi mulțumesc pentru 

răbdarea, pentru motivația și pentru cuvintele de 

încurajare de pe parcursul acestor ani. Pasiunea 

pentru limba română mi-a fost insuflată încă din 

gimnaziu, însă aceasta a căpătat proporții mai mari 

datorită modului în care mi-a fost predată, astfel 

încât să înțeleg că orice carte citită e o cărămidă 

care contribuie la formarea mea. De asemenea, 

pasiunea pentru limba franceză și dorința de a o 

studia și în viitor mi-au fost transmise de doamna 

profesoară, Loredana Vereș. Vreau să le 

mulțumesc tuturor domnilor profesori care în acești 

ani au contribuit la formarea mea ca om, fie prin 

materia predată de dumnealor, fie prin modul de a 

interacționa și de a fi empatic al dumnealor, care a 

devenit model de comportament pentru 

mine.Pentru toate acestea și nu numai, să fim 

recunoscători. Nu știm niciodată când se sfârșește 

ceva. Liceul e o perioadă atât de scurtă, dar mai ales 

plină de experiențe care ne maturizează. Profitați 

de ea! Bucurați-vă de tot ceea ce aveți, nu se știe 

niciodată când o să rămâneți fără. Sunt mândră că 

absolv acest liceu, fie și în condițiile actuale, mă 

bucur că sunt lăzăristă și că am avut ocazia să 

cunosc oameni atât de frumoși! 

Alexandra MAIER, XII D 

De ce așa?... 

Pentru fiecare dintre noi, ,,Aurel Lazăr” are altă 

înfățișare, pentru unii plăcută, pentru alții mai puțin 

și totuși, putem vorbi despre un ,,Aurel Lazăr” al 

nostru, un ,,Aurel Lazăr” comun tuturor elevilor și 

profesorilor. În acest liceu am încercat, timp de 

patru ani, să ne facem remarcați, să lăsăm urme, 

pentru a fi siguri că nu vom dispărea. Am pictat 

pereţii clasei, ne-am scris numele pe bănci şi pe 

scaune, am participat la olimpiade şi concursuri, 

dar am și încălcat din când în când regulamentul. 

Am ajuns să știm drumul prin școală cu ochii 

închiși. Am ajuns să personalizăm fiecare loc, să 

recunoaştem fiecare chip din liceu.  

 

Despărțirea e grea deoarece în acești patru ani am 

legat prietenii noi care cu siguranță vor fi pe viață. 

Îmi va fi dor de toate momentele petrecute zilnic, 

de toate prostioarele făcute, de plecatul de la ultima 

oră știind că profa e mai indulgentă și nu pune 

absențe. Îmi va fi dor nu numai de colegi, ci și de 

profesori, în special de doamna dirigintă pe care o 

admir foarte mult. Dumneai a reușit să vadă în 

fiecare dintre noi ceea ce e special, dar știa și când 

nu spunem adevărul. Îmi va fi dor de adrenalina, de 

frica de ,,a nu mă asculta” pentru că știam că nu am 

învățat. Uneori scăpam, alteori eram ghinionistă. 

De asemenea, nu voi putea uita replicile domnului 

profesor de educație fizică: ,,Mergem jos, facem 

câteva flotări sau genoflexiuni și plecăm în clasă, 

derbedeilor!”; ,,Ce faceți, țărănoaia?”. Domnule 

profesor Ilisoi, să știți că nu tot timpul eram 

bolnavi, eram doar leneși! Evident nu voi putea uita 

nici replicile doamnei profesoare de franceză,
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 doamna Vereș, pe care o îndrăgesc enorm de mult! 

Nu trebuia să mai pună întrebarea ,,Quelle date est 

aujourd’hui?” că deja aveam trecută data în caiet. 

Și multe altele. Cu siguranță nu voi uita cum mă 

simțeam ca și la interogatoriu când trecea doamna 

profesoară Turcaș pe lângă mine, se oprea și 

începeau întrebările: ,,Unde ți-e sacoul, 

domnișoară?, dar tricoul?”, ,,De ce ai blugii rupți?” 

sau ,,Ce-s cu unghiuțele astea?”. Doamna 

profesoară de geografie, doamna Trif, venea cu atât 

de mult entuziasm la noi, dar noi reușeam să 

stoarcem toată energia din dânsa. Ne spunea mereu 

,,Sunteți atât de liniștiți, prea liniștiți și reușiți să mă 

enervați”, dar doamna profesoară nu știe că eram 

liniștiți din motiv că ne era frică să nu ne asculte, 

să ne dea nota 4 pentru că nu luam mai mult de atât, 

și așa „4 e notă mare, pentru 4 trebuie să știi ceva” 

zicea dumneai. La ora de desen eram cei mai 

relaxați. Nu voi uita niciodată jumătatea de pachet 

de UNO pe care doamna profesoară Negru Emilia 

ni l-a confiscat pentru că ne-a prins că ne jucam în 

timpul orei. Partea cea mai nasoală e faptul că am 

aruncat cealaltă jumătate de pachet pentru că nu 

știam dacă ni le va da înapoi. Și am rămas cu 

jumate de pachet. Doamna profesoară Blaj era cea 

mai îngăduitoare cu noi. Când nu aveam chef 

săfacem exerciții, de lene evident, discutam despre 

anumite chestii. Doamna profesoară de 

matematică, doamna Dragoș, încerca din răsputeri 

să ne facă să înțelegem formulele matematice, dar 

noi eram cu mintea în cu totul în altă parte, pentru 

că nu ne interesa așa de tare matematica. 

Clasa a XII-a e cea mai grea, nu chiar din punctul 

de vedere al examenelor, ci mai degrabă pentru 

faptul că ne gândim că se apropie ziua în care vom 

ieși din școala unde am petrecut patru ani și nu ne 

vom mai întoarce zilnic acolo, ci doar în vizită. În 

clasa a XII-a suntem cei mai stresați. Evident 

pentru culoarea de sfârșit de an școlar, rochița de 

banchet, poze, album, machiaj. Nu pentru 

examenele finale. Stresul pentru examene începe în 

luna mai. 

 

Dar… anul 2020 a însemnat pentru noi o pierdere. 

Pierdem multe lucruri importante: ultimul sunet de 

clopoțel pe care îl așteptam de la începutul anului 

școlar, banchetul care însemna pentru noi o ultimă 

distracție alături de colegii dragi. În mijlocul lunii 

martie a fost ultima dată când am mers la școală. 

Mi-am strâns în brațe cei mai buni colegi, neștiind 

că va fi ultima dată când îi mai văd deoarece nu ne-

am mai întors la școală de atunci. Examenul de 

bacalaureat pe care toți îl așteptăm și peste care 

sperăm să trecem cu bine, va fi o provocare. Noi 

suntem generația ,,Covid-19”. Cel mai dureros an, 

cel mai nesatisfăcător. Poate vor trece ani, poate 

luni până când ne vom întoarce în școala care ne-a 

îndrumat spre lucruri bune. Când ne vom întoarce, 

vom putea intra pe uşa profesorilor. Suntem deja 

siguri că o vom alege însă pe cea a elevilor. Cu 

drag, cu dor. De fiecare dată când vom mai intra în 

liceu, vom fi alţii, din elevi ne vom transforma în 

adulți, vom vedea clădirea altfel, coridoarele, 

scările. De asemenea, în sala de clasă vor fi alţi 

elevi, pe coridoare, alte feţe. Până la urmă, poate că 

dorul acesta, deja resimţit, nu are legătură doar cu
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 spaţiul şcolii şi cu oamenii din el, poate că are 

legătură cu noi înşine. 

Liceul nu este o casă, ci devine ACASĂ, de unde 

putem pleca şi ne putem întoarce pentru că avem 

unde și la cine.  

Dalia BAȘ, XII D 

Cu dor… 

Realizez cu stupoare și cu confuzie destul de mare, 

având în vedere cele întâmplate, că vă scriu exact 

la distanță de o lună de ,,marele” examen al acestei 

perioade din viața noastră. Confuzia și 

incertitudinea sunt stări ce ne domină în această 

perioadă, deoarece pentru noi, cei din clasele 

terminale, deși, pare ușor, nu este. Suntem triști... 

în lipsa colegilor și a domnilor profesori, care 

încercau să ne aducă cu picioarele pe pământ; 

suntem triști pentru că suntem lipsiți de cel mai 

frumos an din viața unui elev. Fără festivitate, fără 

banchet, fără emoții, fără îmbrățișări până și 

albumele ne-au rămas goale. 

Îmi amintesc cu entuziasm prima zi de școală – o 

agitație enormă, am intrat în școală mulțime de 

suflete entuziasmate, emoționate și bineînțeles 

albastre; acea mare albastră urma să formeze o 

nouă familie, noi oameni. Cu bucurie spun că 

această mare familie de Lăzăriști sau ,,lăgăriști” 

cum ne numeam noi, EXISTĂ și va exista mereu. 

Spun cu inima deschisă că Liceul Teoretic „Aurel 

Lazăr” formează caractere, pune preț pe omenie, 

formează oameni. De la domnii profesori care ne 

sunt și ne-au fost alături cu sfaturi, cu o lecție, cu o 

ceartă sau o notă mică când a fost cazul, până la 

doamnele de la cantină care ne-au hrănit cu toată 

 dragostea lor, cu răbdare și înțelegere atunci când 

eram de serviciu și eram morocănoși sau indispuși; 

oameni care ne-au făcut de multe ori să realizăm cît 

suntem de norocoși, de la care am avut de învățat 

câte ceva. 

 

Pentru mine, însă, există o persoană specială, un 

înger așa cum îmi place mie să o numesc, 

Dumnezeu mi-a dat șansa să o cunosc și să o am 

aproape. O numesc înger pe doamna profesoară 

deoarece dumneaei mi-a schimbat perspectiva 

despre viață, din prima clipă în care am văzut-o am 

știut că din acel moment îmi va fi mereu model în 

viață. Avea o sclipire unică, mereu veselă și cu 

vorbele bune la ea, mereu era interesată în primul 

rând ca noi să fim bine, să nu fim supărați și să fim 

cu totul prezenți la oră, apoi se ocupa de ceea ce 

trebuia predat într-un mod impecabil, bineînțeles. 

Poate pare că exagerez dar, eu așa am văzut-o și o 

văd și în ziua de azi; chiar dacă a plecat de la școala 

noastră și am putut să ne bucurăm doar doi ani de 

prezența sa și de ceea ce ne oferea, a rămas pentru 

totdeauna în inimile noastre și mereu alătturi de 

noi. Pentru mine doamna profesoară, Elvira Groza, 

a fost un înger, un dar trimis de Dumnezeu. 

Doamna dirigintă, mama noastră de la școală, de 

cele mai multe ori erați distantă și rece cu noi, iar 

noi ne mai supăram pe dumneavoastră când ne 

amenințați din cauza absențelor sau când nu ne 

luați apărarea în fața profesorilor, dar eram
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conștienți și de faptul că ne vreți binele, că ne iubiți 

și că vă doreați să devenim oameni cerebrali și 

corecți. Sperăm că nu v-am dezamăgit și că nu o să 

o facem nici de acum înainte. Voi fi nerăbdătoare 

să ne putem revedea toată familia 12 D, să stați în 

mijlocul nostru și să fiți o mamă mândră. Vă 

mulțumim pentru tot, veți avea mereu respectul și 

dragostea noastră. 

 

Dragi colegi, deja mi-e dor de voi și o spun cu 

sinceritate. Dor să ne certăm, să ne luăm la mișto, 

să urlăm unul la altul, mi-e dor să intru dimineață 

în clasă și să mă întâmpine Vila cu o manea de 

suflet (știu, doamna dirigintă, nu o să vă placă 

această parte, dar, oricum, toată școala știe), îmi e 

dor de momentele în care cădea curentul în toată 

școală și noi eram din start ținta, să încingem o horă 

în clasă, să dăm muzica la maxim și să intre 

profesorii pe rând, fiecare cu alte reproșuri și 

comentarii, dar petrecerea tot continua; să nu uităm 

de caterinca de la orele de geografie, de testele 

pentru care nici nu învățam pentru că eram 

conștienți de faptul că tot trei sau patru o să luăm, 

de momentele în care puneam o duzină de întrebări 

sau încercam să găsim total alte subiecte și discuții 

doar ca să evităm să fim ascultați sau ca profesorul 

să înceapă să predea. A fost frumos și sunt sigură 

că aceste două luni ar fi fost și mai frumoase dacă 

nu ne-ar fi fost furate; noi nu o să avem sfârșit de 

an și nici banchet, dar sper din suflet că noul 

început să ne aducă mai aproape unii de alții, să 

rămânem mereu aproape, chiar dacă viața ne va 

duce în colțuri diferite. Vă mulțumesc pentru patru 

ani în care am fost împreună, ne-am certat și am 

învățat unii de la alții, dar, în primul rând, am fost 

oameni unii cu alții – vreau să cred că sunteți în 

asentimentul meu.  

Mulțumiri. Respect. Iubire. 

Andreia SIMIONAȘ, XII D 

 

ALTFEL… 

Cei patru ani de liceu. O perioadă cunoscută de 

unele persoane drept ,,Cei mai frumoși ani’’ sau 

,,Infernul lui Dante’’. Până la urmă totul depinde 

de perspectivă. Totuși, destul despre perspective. 

Cu siguranță nu citești acest text despre „o 

perspectivă”, cel puțin așa se zice. Acum citești 

doar cuvintele unui oarecare elev. 

Stati puțin, încă nu m-am prezentat ca atare. Ce 

necioplit pot fi uneori. Eu sunt persoana mea 

proprie, unul dintre cele aproape opt miliarde de 

oameni de pe acest pământ, dar și unul dintre sutele 

de elevi de liceu din orașul Oradea. În concluzie, 

nimic special. Nu-i așa? 

Această persoană nu a fost chiar ca ceilalți. Dacă 

vă așteptați la un Romeo care o caută pe Julieta 

atunci vă cam dezamăgesc. Cel mai probabil ar fi 

ajuns, după cum ar spune Lady Gaga ,,Caught in a 

bad romance”. Mereu am fost o persoană ciudată. 

Exact, ai citit bine. Am fost mai mereu o Eva cu 

atitudine de Venus. Azi visez la cum mi-ar sta cu 

păr albastru și cu un piercing în ureche, mâine mă
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gândesc la Adam, adoptând perspectiva lui Lilith. 

Nu are rost să mint, dar eu și excentricul facem o 

combinație foarte bună (poate prea bună). 

Ce am învățat în timpul școlii nu este ceva special. 

Până la urmă, toată lumea poate să rețină formule 

și ani. Ce este în schimb greu este să înveți cum să 

te educi pe tine ca om. Să fim sinceri, nu toată 

lumea o să ne placă, fie că acceptăm asta sau nu. 

Sunt șanse să fim trădați chiar de cei pe care îi 

iubim cel mai mult, dar există și șansa să fim iubiți 

de persoane la care ne-am așteptat cel mai puțin. 

Iubiri adolescentine? Au existat. Unele posibile, 

altele imposibile. Unele serioase, altele ludice. Dar 

ce înseamnă iubirea? O întrebare inocentă, dar 

plină de răspunsuri complicate. Dacă stau să mă 

gândesc, iubirea are multe forme. De la iubirea 

platonică, până la eros există o scară aproape 

infinită de forme ale afecțiunii. Cred că întrebarea 

pe care ar trebui să o punem este după care formă 

vrem să ne modelăm sufletul. 

Eu din prezent vs. eu de la început. Pentru unii eu 

am rămas la fel, pentru alții am devenit cu totul și 

cu totul alt om. Cert este că m-am schimbat într-un 

nou eu. Mi-am descoperit cromatica pe parcursul 

clasei a XII-a. Pentru prima oară am rupt lanțul 

fricii din trecut și mi-am deschis ochii pentru a 

vedea adevărata lume destinată mie. În continuare, 

voi rămâne acel mic ciudat care nu o să fie ,,another 

brick in the wall” și nici nu mă deranjează acest 

lucru. Voi înainta în viață cu un suflet de adolescent 

într-un corp veșnic schimbător. Poate până la urmă, 

asta înseamnă TeenageDream..Sfatul meu pentru 

viitoarele generații de elevi de liceu este unul 

simplu. Îndrăznește să ai o inimă elastică, chiardacă 

asta înseamnă să porți un război fără arme cu tine 

însuți. Sparge cotidianul și încearcă să inspiri 

oamenii din jur. Până la urmă, toți suntem niște 

diamante ce au nevoie de o rază de lumină pentru a 

elibera un curcubeu. Așa că, drag cititor, hai să 

transformăm această galaxie în cel mai frumos 

tablou pictat din istoria umanității. 

 

ANONIM  

 

 

 

ORICE SFÂRȘIT ESTE UN NOU ÎNCEPUT 

 

Iată-ne ajunși în momentul în care încheiați un 

capitol al vieții și deschideți o nouă filă a cărții 

existenței voastre, o fereastră către o lume, care 

prezintă noi dimensiuni, devenind 

interesantă,misterioasă și ademenitoare. Anii de 

liceu vor aduce schimbări numeroase în viaţa 

voastră – veți fi mult mai responsabili şi apţi pentru 

a vă gestiona activităţile şcolare, extraşcolare şi 

cele de petrecere a timpului liber, veți fi mult mai 

pregătiţi pentru dezvoltarea unor relaţii cu adulţii şi 

cu cei de aceeași vârstă. Relaţiile cu profesorii vor 

depăși uneori simpla acţiune didactică în această 

perioadă, devenind pentru voi adevăraţi sfătuitori şi 

confidenţi. Liceul va fi locul în care începe 

aventura numită adolescență.  

Dragi elevi, vă doresc să fiţi curajoşi, puternici şi 

creativi, să folosiţi la maximum cunoştinţele 

dobândite în perioada petrecută în Liceul Teoretic 

„Aurel Lazăr”, să priviţi încrezători către ţinta 

aleasă și să aveţi în vedere, în permanenţă, că una 

dintre cele mai frumoase călătorii pe care le 

realizează omul în fiecare zi pentru a descoperi 

lumea și pentru a se descoperi pe sine este 

cunoaşterea. Anii pe care i-ați petrecut în băncile

mesaje profesori 

Clasei a VIII-a 
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acestei școli au reprezentat un drum al cunoașterii 

și al autocunoașterii, pe parcursul căruia ați reușit 

să vă lărgiți orizontul, să dobândiți cunoștințe și 

deprinderi, să descoperiți ceea ce vă doriți pentru 

viitor. Dar lângă infinitatea de teoreme, formule 

sau comentarii literare, ați avut onoarea de a învăța 

de la persoanele de la catedră cum să fiți oameni, 

în adevăratul sens al cuvântului, cum să vă 

manifestați în postura de tineri bine pregătiți pentru 

o nouă etapă a vieții.  

A venit timpul să faceţi un prim pas foarte 

important spre o alegere. Felul în care veţi reuşi în 

acest demers va depinde foarte mult de rezultatele 

pe care le veţi obţine la Evaluarea Naţională. 

Cadrele didactice, care v-au condus pașii cu 

înțelepciune pe drumul educației, sunt încrezătoare 

în reuşita voastră, având în vedere nivelul de 

pregătire pe care îl aveţi în acest moment.  

Aţi ajuns la vârsta caracterizată prin sinceritate, 

entuziasm, fantezie, imaginaţie. Nu vă lipsește nici 

aptitudinea de a grupa faptele în bune și mai puțin 

bune, de a confrunta avertismentele, de a căuta să 

depășiți obstacolele întâlnite şi a vă păstra voioşia 

copilăriei. Viaţa voastră va fi frumoasă atâta timp 

cât aveţi ţeluri bine stabilite, de aceea, munciți cu 

devotament pentru a vă atinge obiectivele. 

Sper că tot ceea ce aţi învăţat în şcoala aceasta să 

vă fie de folos. Sunt convinsă că dascălii v-au ajutat 

să vă creați aripi. Viitorul vă aparține! Fie ca zborul 

să vă fie înalt, credinţa puternică, iar gândul senin 

şi îndrăzneţ! Învăţătura să vă fie cântec, sufletul 

poezie şi viaţa un întreg poem! Mult succes pe noua 

cale a vieţii: anii de liceu, care sunt cei mai frumoşi 

ani din viaţa unui tânăr. În perioada liceului vă veți 

putea asigura accesul nelimitat la o infinitate de 

informaţii care vă vor pregăti pentru întreaga viaţă. 

Prin urmare, dacă veți acorda atenţia necesară 

cunoaşterii, atunci veți putea descoperi, învăţa şi 

performa astfel încât să vă bucurați pe deplin de 

roadele efortului depus. 

Dragi absolvenți de clasa a VIII-a, vă doresc să vi 

se împlinească toate visele, să confirmați 

speranțele și încrederea profesorilor și a familiilor 

voastre și să aveți mult succes în continuare. 

Director, Prof. dr. Carmen CHIRA  

 

„Piticilor” lăzăriști 

 

Dacă am fi copii am spune că vine luna iunie, „luna 

cireşelor” şi am „zumzăi” extaziaţi de gustul bun al 

fructului. Dar anii trec, iar luna cireşelor devine 

luna iluziilor şi a despărţirilor. Sâmburii de cireşe 

se desfac şi din ei iese lacrima, lacrima aducerilor-

aminte. 

La intervale măsurate, oamenii se despart. Vine o 

vreme când îi priveşti melancolic pe cei cu care ai 

împărţit o bancă de şcoală, un timp care părea să nu 

se mai sfârşească. Deşi reflexul nevinovat al 

sufletului este să-şi promită reveniri şi prietenii 

înnodate pentru totdeauna, lucrurile nu stau 

niciodată aşa. 
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Generaţie după generaţie, tinerii realizează, la un 

moment dat, că se răspândesc în cele patru colţuri 

ale lumii. Că nimic nu mai e cum a fost, că distanţa 

vindecă şi ucide în egală măsură, că adolescenții 

din voi nu-i mai înţeleg pe copiii care au fost odată. 

Cam aşa se întâmplă în general, dar, eu vreau să fiţi 

excepţia care întăreşte regula: SĂ FIȚI NIȘTE 

ÎNVINGĂTORI! Iar dacă uneori veţi mai cădea, să 

vă ridicaţi cu multă energie şi încredere în voi... Să 

încercaţi să priviţi firul de ghiocel ce învinge orice 

oprelişti pentru a ieşi la lumină, să priviţi un fir de 

iarbă, care, deşi strivit, se îndreaptă pentru a creşte 

frumos, cu orice chip, să priviţi un boboc de floare 

ce se deschide pentru a încerca să vă arate infinita 

lui dulceaţă, frumuseţe, puritate. Priviţi o rază de 

soare!!! Învăţaţi de la natură! Şi de fiecare dată veţi 

înţelege câtă frumuseţe există în jurul vostru şi cât 

efort face ea pentru a vă sări în ochi şi pentru a vă 

bucura! 

Astfel veţi înţelege că trebuie să vedeţi frumuseţea 

din jurul vostru, dar mai ales frumuseţea 

dinlăuntrul vostru. Doar atunci veţi găsi frumuseţe 

în tot ceea ce faceţi! Succes! 

 

Prof. Ioana MLADIN 

 

Absolvenților de clasa a VIII-a 

Dragilor, au trecut 4 ani, în care am avut și bune și 

rele, am trecut de la tragedie, când trebuia să 

prezentați temele și nu știați cum să mă „aburiți” 

mai bine, la comedie când vă ascultam teoria și 

aflam definiții și formule „noi”, practic inexistente. 

Am trecut de la „doamnaaa”, știți voi pe ce 

tonalitate zis, la „Da, doamna profesoară” sau 

„Amînțeles, doamna profesoară”. Am descoperit 

împreună tainele matematicii, am găsit rezultate 

bune sau „ciungi”, am râs împreună, dar unii au mai 

și plâns. 

Fetițelor cu codițe și feților-frumoși de clasa a VIII-

a le doresc să-și urmeze visurile, să aibă mult 

succes la examen și să ne întâlnim la toamnă în 

clasa a IX-a în număr cât mai mare! 

Cu drag, Prof. Mihaela BĂGUȚ 

 

ÎN LOC DE SFÂRȘIT  

Momentul absolvirii!  

Emoții, discursuri, fascinantul „Gaudeamus” 

cântat la unison de zeci de tineri cu visuri pentru 

viitor. Părinți cu flori, înlăcrimați, emoționați și 

totodată mândri de tinerii absolvenți. Așa ar fi 

trebuit să fie. 

Anul acesta, însă, treceți printr-o absolvire în 

izolare, departe de clasele și băncile în care v-ați 

conturat visurile, departe de clinchetul clopoțelului 

care, mai totdeauna, suna prea devreme sau prea 

târziu și care, acuma, a rămas tăcut.  

Dragi absolvenţi ai promoţiei 2020,  

Finalizarea cursurilor liceale este un eveniment 

care evocă sentimente și emoții foarte variate: 

entuziasm în așteptarea începerii unei noi faze a 

vieții; tristețe în a părăsi un loc care v-a hrănit 

intelectul; trepidație în a contempla ceea ce va 

urma; regret pentru ceea ce ar fi putut fi altfel; 

bucurie și satisfacție pentru ceea ce s-a obținut. Dar 

indiferent de ceea ce simțiți în aceste momente, un 

lucru este cert – toți ați fost influențați de spiritul 

lăzărist. Persoana care sunteți astăzi este, într-o 

măsură semnificativă, rezultatul interacțiunilor cu 

Claselor a XII-a 
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colegii și cu personalul liceului, a experiențelor pe 

care le-ați trăit împreună. Acum, după 

parcurgereaunui drum iniţiatic, aţi ajuns la o piatră 

de hotar, care uneşte universul adolescenței de cel 

al maturităţii. Acum înţelegeți cu adevărat 

semnificația farmecului anilor de liceu, special 

,,programați” pentru ca fiecare dintre voi să îşi 

pregătească aripile pentru zborul maturităţii.  

Chiar dacă vă simţiţi maturi, continuați să păstraţi 

copilăria în suflet toată viaţa: aceasta vă va menţine 

veşnic tineri, va polei cu inocenţă drumul vostru în 

viitor, va presăra cu gingăşie acţiunile voastre, va 

fermeca imaginea chipului vostru în ochii 

celorlalţi. 

Când ați pășit timid pe poarta școlii, o parte a 

copilăriei și a tinereții voastre a fost pusă sub 

oblăduirea profesorilor care v-au călăuzit prin 

labirintul cunoașterii, ajutându-vă să găsiți 

răspunsuri la întrebări nerostite, să visați, să 

meditați asupra celor trei valori absolute, 

fundamentale, ale omului: Adevărul, Binele şi 

Frumosul. Cadrele didactice s-au străduit să vă 

împărtășească nu numai din cunoștințele lor, ci și 

din experiența lor de viață. V-au îndrumat cum să 

studiați și cum să fiți oameni. Ați mai învăţat de la 

oamenii de la catedră, că dacă un lucru merită făcut, 

atunci el trebuie făcut bine, că valorile sunt cele 

care determină personalitatea omului şi că, atunci 

când vă doriți cu adevărat ceva valoros de la viaţă, 

numai cerul poate fi limita. 

În bună parte, profesorii se oglindesc în voi acum, 

iar dacă există o miză a fiecărui profesor, aceasta 

este să se ,,strecoare” în viața discipolului pe care 

îl are în față și pe care îl ,,modelează”. Din acest 

punct de vedere, despărțirea de astăzi nu este una 

reală, pentru că toată viața, de acum înainte, fiecare 

dintre dascăli va fi prezent în sufletul vostru.  

Aveţi încredere în voi, în puterile voastre şi fiţi 

convinşi că ceea ce aţi realizat până în acest 

moment înseamnă enorm. Momentul absolvirii 

liceului nu înseamnă însă ruperea de tot ceea ce 

reprezintă învăţătura. De învățat, veți învăța toată 

viața. De acum nu vor mai fi note care să vă judece 

mai mult sau mai puţin obiectiv valoarea, ci vor fi 

proiecte în lumea reală, proiecte în care voi veţi 

oferi valoare lucrurilor şi oamenilor prin munca 

voastră. Deci, nu uitați, nici măcar pentru o clipă, 

că numai învăţând şi muncind se poate asigura 

desăvârşirea şi succesul și că, înainte de a deveni 

oameni de succes, este mult mai important să 

deveniți oameni de valoare.  

Stimaţi părinţi, sunt convinsă că pe parcursul 

acestor ani aţi fost mereu alături de copiii 

dumneavoastră, că aţi fost oricând gata să vă 

sacrificaţi pentru a le asigura bunăstarea şi 

condiţiile necesare studiilor, că aţi suferit alături de 

ei la momentele mai dificile şi că i-aţi susţinut în 

devenirea lor umană şi intelectuală. Astăzi, vă 

puteţi bucura din plin de reuşita lor, de faptul că 

eforturile depuse de ei le recompensează pe ale 

dumneavoastră. 

Dragi absolvenți lăzăriști, dorim să purtați prin 

lume numele acestei școli, numele dascălilor care 

v-au călăuzit pașii cu cinste și mândrie. Luaţi cu voi 

tot ce aţi învăţat bun în anii de liceu și amintiți-vă 

cu plăcere de timpul petrecut aici.  

Vă urez cu toată sinceritatea, ca porțile vieții reale 

să vi se deschidă larg pentru a simți că cel mai 

îndrăzneț vis poate deveni realitate, că vi se 

confirmă valoarea și că sunteți învingători. 
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Felicitări și mult succes în viață 

Dumnezeu să vă ajute și să vă lumineze mintea, 

sufletul și calea! 

Director, Prof. dr. Carmen CHIRA 

 

Dacă vi se va întâmpla vreodată, într-un 

moment al vieții voastre, să aveți dubii în 

legătură cu ceea ce aveți de făcut, de simțit, de 

trăit, dragi absolvenți, amintiți-vă aceste IF ale 

lui Rudyard Kipling... 

 

If you can keep your head when all about you 

Are losing theirs and blaming it on you; 

If you can trust yourself when all men doubt you, 

But make allowance for their doubting too: 

If you can wait and not be tired by waiting, 

Or, being lied about, don't deal in lies, 

Or being hated don't give way to hating, 

And yet don't look too good, nor talk too wise;If 

you can dream - and not make dreams your master; 

 

If you can think and not make thoughts your aim, 

If you can meet with Triumph and Disaster 

And treat those two impostors just the same:. 

If you can bear to hear the truth you've spoken 

Twisted by knaves to make a trap for fools, 

Or watch the things you gave your life to, broken, 

And stoop and build'em up with worn-out tools; 

If you can make one heap of all your winnings 

And risk it on one turn of pitch-and-toss,And lose, 

and start again at your beginnings, 

And never breathe a word about your loss: 

If you can force your heart and nerve and sinew 

To serve your turn long after they are gone, 

And so hold on when there is nothing in you 

Except the Will which says to them: "Hold on!" 

 

If you can talk with crowds and keep your virtue, 

Or walk with Kings - nor lose the common touch, 

If neither foes nor loving friends can hurt you, 

If all men count with you, but none too much: 

If you can fill the unforgiving minute 

With sixty seconds' worth of distance run, 

Yours is the Earth and everything that's in it, 

And - which is more - you'll be a Man, my son! 

 

Pentru XII A: 

 

 

Dragii mei elevi, 

Păstrați-vă visurile vii. Înțelegeți că pentru a realiza 

ceva trebuie să ai credință și încredere în tine, 

viziune, determinare și dăruire. Toate lucrurile sunt 

posibile pentru cei care cred. 

 

Pentru mine, voi sunteți cei care aveți viitorul în 

față și sunt sigură că veṭi da tot ce-i mai bun din voi 

pentru a-l face frumos.  

Vă doresc mult succes la toate examenele vieṭii! 

Cu drag, diriginta clasei a XII-a A,                                                                              

Maria VARODI- BOB 
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Pentru XII B: 

 

Trebuie să mărturisesc, chiar dacă supăr alte 

generații, că această generație, XII B, a fost cea mai 

cuminte, serioasă și studioasă pe care am îndrumat-

o pe parcursul anilor mei de profesorat și nu sunt 

puțini la număr. Au fost 4 ani frumoși, în care s-au 

legat prietenii, ați devenit „complici” la bune și la 

rele, v-aţi pus cu „burta pe carte” pentru ridicarea 

notelor, acelea care vă încurcau la medii, ați 

„copiat”, ați „chiulit” sau, pardon, „ați fost la o 

cafă” (asta în cazul în care nu vă întâlneați cu dira 

pe scări), ați avut simpatii sau antipatii pentru noi 

dascălii, au fost patru ani în care v-ați transformat 

din copiii timizi, în adolescenți cu suflet mare și 

gata de a-și lua zborul pe drumul împlinirii voastre. 

Am așteptat „ziua absolvirii” încă din prima zi de 

școală, dar nimeni nu s-a gândit atunci că 11 martie 

2020, va fi de fapt, pentru voi ultima zi de elev 

prezent în clasă și nu online. Chiar dacă voi 

considerați că Pandemia de coronavirus v-a răpit 

bucuria de a trăi cu multă emoție ultimele ore din 

viața de elev, de a cânta cu mult entuziasm în fața 

întregii școli „Gaudeamus”, să știți că povestea 

începută acum 4 ani și care, din punctul vostru de 

vedere, se termină acum de fapt abia începe. Și 

dacă vouă vi se pare că doar în povești sunt zâne și 

feți-frumoși, iar zmeul cel rău care digeră tot felul 

de formule matematice sau nu, poate fi șters cu 

buretele așa cum ștergem demostrația de pe tablă, 

aventura pe care vă pregătiți să o începeți este una 

„pe bune”, așa cum ați spune voi, pentru că voi veți 

fi personajul principal, voi sunteți cei care o veți 

face să fie plină de zâne bune, feți-frumoși, 

împărați și împărătese fericiți, cu luna și stelele 

strălucind. Am încredere că fiecare poveste va fi 

una cu final fericit. 

Nu renunțați la visurilele voastre, aveți aripi 

suficient de viguroase pentru a le putea împlini! 

Mult noroc la toate examenele vieții, 

Vă pupă, dira!  

Prof. Mihaela BĂGUŢ 

Pentru XII C: 

 

The  difference between life and school? In school 

you are taught a lesson and then given a test. In 

life, you’re given a test that teaches you a lesson! 

Minunații mei, 

Trebuia să fie cea mai fericită zi, dar împrejurările 

ne fac să ne bucurăm fiecare separat. Trebuia să 

sărbătorim împreună, să ne veselim împreună, dar 

nu acum. 

Cu toții știm cât de mult ați așteptat această zi și îmi 

pare nespus de rău că nu o putem face memorabilă. 

Vom sărbători, poate, la un moment dat...Plecați 
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spre o nouă lume care vă așteaptă să o cuceriți, așa 

că, aveți grijă cu ce vă înarmați! 

Sfatul meu, cel pe care îl știți deja, este să nu vă 

aplecați niciodată, să aveți încredere deplină în 

forțele voastre, să treceți cu demnitate prin toate și 

să nu uitați că pentru noi, OAMENII, singura 

salvare este DRAGOSTEA. 

Ați fost o clasă aparte, foarte specială pentru mine, 

deoarece în acești patru ani am avut o relație 

deosebită cu voi, ne-am înțeles, completat și ajutat 

mereu unii pe alții. 

Vă mulțumesc pentru reacțiile prompte la toate 

rugămințile mele, pentru colaborarea minunată, 

atât cu voi, cât și cu părinții voștri. Vă mulțumesc 

pentru acești patru ani „de concediu”. (Știți voi ce 

vreau să spun!) 

Îmi va fi dor de orele noastre, de lungile noastre 

dezbateri, de fiecare dintre voi! 

I hope your dreams take you... to the corners of 

your smiles, to the highest of your hopes, to the 

windows of your opportunities and to the most 

special places your heart has ever 

known.Limitations live only in your minds. But if 

we use our imagination, our possibilities become 

limitless! 

GOOD LUCK TO YOU ALL!!! 

Prof. Nicoleta BLAJ 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru XII D: 

 

Vine o vreme/ Când trebuie să tragem sub noi/ O 

linie neagră/ Și să facem socoteala.  

(Marin Sorescu) 

 

Din când în când, cam la patru ani odată, facem 

curat în viața noastră (aerisim, reamenajăm și 

aruncăm lucrurile de prisos). E un fel de criză 

minoră, să-i spunem, căci cuvântul criză are 

semnificația de judecată, socoteală, triere. 

Vremurile de criză sunt cele care separă macul de 

nisip, lucrurile care contează de cele insipide, 

plăcute poate, dar balast. Voi ați avut șansa unei 

duble crize: personale și planetare. Prin urmare, 

epurarea esențialului de pasager va fi fost cu atât 

mai dramatică, mai crudă. Dar și mai autentică. 

Cum să vă zic că îmi pare și nu îmi pare rău că a 

fost așa? Îmi pare rău, pentru că vă simt tristețea, 

neliniștea, dezamăgirea. Vă întrebați și mă întreb, 

de ce voi? Nu știu. Știu doar că nicio încercare nu 

ni se dă, dacă nu suntem pregătiți pentru ea, fără să 

ni se dea și tăria necesară ca s-o înfruntăm. Cred că 

voi ați fost cei selectați și descoperiți puternici, 

singurii care ați fi îndurat-o fără revoltă, fără 

deznădejde, fără panică. Cu demnitate, curaj, 

îngăduiță, simplitate.
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În același timp nu-mi pare rău, căci mi s-a 

confirmat ceea ce știam deja, dar poate nu chiar 

cum trebuie: că doar bunătatea, curajul și puritatea 

pot salva lumea Veți și vom rămâne în memoria 

umanității ca Generația Covid, acea generație 

metaforică a unor călători pe un fastuos vas de 

croazieră care constată, cu uimire, tristețe, spaimă, 

dezamăgire sau chiar disperare că au fost prinși fără 

voia lor în ochiul gigantic al unei tornade. Iar în 

timp de furtună navele încărcate cu multe și 

mărunte (și chiar cu nisip, pe post de balast, de 

susținere) aruncă toate lucrurile de prisos peste 

bord, pentru a salva ceea ce este esențial, ceea ce 

merită să trecem cu noi dincolo. Dincolo de ziua de 

azi, de planurile noastre gata făcute, de așteptările 

pentru ziua de mâine. Dincolo de cine eram ieri, de 

cine credeam că eram, de cine am fi vrut să fim. 

Evident, înainte de a arunca peste bord lestul, totul 

e trecut printr-un filtru, pe sub lupă și examinat. 

Până la urmă ce merită să luăm cu noi în ziua de 

mâine? Oamenii, obiectele noastre preferate 

valorile, amintirile, bucuriile, suferințele? Ce 

calități merită să cultivăm și pe care ar fi bine să le 

abandonăm neantului din urmă? Și cum să facem 

diferența dintre ce contează și ce nu-i atât de 

impotant? Știți, nu cred că există răspunsuri corecte 

și greșite. Până la urmă fiecare va face trierea așa 

cum simte, cum îi vine, chiar și dacă va constata 

mai târziu că a greșit. Căci nu e important să nu 

greșim, ci să acționăm eficient, repede, hotărât, fie 

și așa cum simțim pe moment. Să nu ne blocăm în 

analiză, să gândim prea mult, în loc să trăim. 

Greșelile se pot îndrepta, timpul pierdut regretând 

ceea ce ar fi putut fi, supărându-ne pe destin, pe 

univers, pe Dumnezeu nu mai poate fi însă 

recuperat. Așadar, ne rămâne să ne bucurăm de 

ceea ce a fost, de clipa de față 

De câte ori vine un astfel de moment, sesizăm că 

parcă se întorc valorile cu susul în jos. Ideile în care 

am investit se dovedesc false, calitățile, munca, 

prietenii nu mai sunt de ajuns. Colegii pe care îi 

credeam apropiați, sunt primii care își văd de viața 

lor și ne uită, profesorii prea severi își arată acum 

fața luminoasă și vedem, în final, când tragem linie 

că ei au fost cei care ne-au iubit cu adevărat. Căci 

ce înseamnă a iubi, dacă nu a vrea binele. Binele 

real și nu cel aparent, de moment. Binele pe care 

trebuie să-l trecem în ziua de mâine, nu cel pe care 

îl aruncăm peste bord.  

 Clasa a XII-a D,  

Ați intrat în viața mea într-o perioadă foarte tulbure 

și v-am primit cu mult entuziasm căci îmi era drag 

de voi că sunteți atât de cuminți și curați. N-am avut 

niciodată o astfel de clasă și eu m-am mirat 

încotinuu patru ani ce putere celestă v-a trimis în 

calea mea, în viața mea tocmai în acele momente 

când aveam nevoie de seninătate, de bunătate 

autentică, de... liniște. Îmi venea să exclam zilnic, 

parafrazându-l pe Nichita: Ce bine că sunteți, ce 

mirare că sunt... eu? Ce am făcut să vă merit, să fiu 

eu diriginta voastră! Nu știu și nu voi ști-o poate 

niciodată!  

Mi-e aproape imposibil să vorbesc despre relația 

mea cu voi, cu sufletele voastre. La urma urmei, 

cum să surprinzi taina unei întâlniri atât de 

inefabile, fără să spulberi miracolul care s-a produs 

acolo? Căci nu se poate vorbi decât metaforic 

despre întâlnirea cu sufletul delicat al fiecăruia 

dintre voi, despre pasul meu atent de a nu lăsa urme 

prea adânci în zăpada făpturii voastre, despre 

întâlnirile de la capătul tăcerii, ce semăna mai 

debrabă cu liniștea cucernică a florilor ce sorb cu 

nesaț lumina, ploaia, vântul, tot ce e în jur, fără
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discriminare. Sunt tăceri mai grăitoare decât 

vorbele. Noi ne-am întâlnit mai mult din priviri, din 

zâmbete reținute sau largi, din gânduri curate, din 

rugăciuni. Nu ne certam niciodată căci o atmosferă 

de pace, de bunătate deplină, de bucurie sinceră, 

abia ghicită învăluia totul. Nu mă puteam supăra pe 

voi, căci cuvintele și faptele voastre erau moi ca 

petalele de crin, calde și delicate ca razele de april, 

atente să nu deranjeze, să nu fie în exces. Faptele 

voastre n-au devenit niciodată nebunii ale vârstei, 

vorbele voastre n-au rănit, nici măcar gândurile 

voastre nu dureau. Nimic de prisos n-a fost între 

noi: totul a rămas inefabil și curat ca într-o carte pe 

care o lecturezi cu bucurie, o recomanzi cu căldură 

și de care îți amintești cu plăcere și peste ani.  

Ați fost vii, și ați fost frumoși, și ați fost buni. Lucru 

atât de rar în lumea aceasta, încât voi fi veșnic 

recunoscătoare că am fost eu, că ați fost voi!  

Cu drag, digirinta 

 

 

Dosar de izolare: 

 

Gânduri despre sau din izolare... hm… chiar va fi 

o revistă de sezon! 

Mie îmi e dor de școală. De persoanele de-acolo, în 

special, dar și de locurile și de obiectele asociate în 

mintea mea cu școala. Nu-mi imaginam că așa vom 

termina clasa a XII-a. Nici nu mă gândeam în 10 

martie că nu vom mai merge la școală! Totuși, cred 

că majoritatea învățămintelor ne fuseseră deja 

transmise pe-atunci. Sfârșitul de an e cu siguranță 

o amintire frumoasă pentru absolvenți, dar cred că 

ne putem lipsi de unele obiceiuri specifice acestei 

perioade, acum, având în vedere contextul. Ne 

rămân cu siguranță atâtea amintiri din cei patru 

ani!În această perioadă avem, de altfel, o oarecare 

libertate privind materiile pe care ne concentrăm 

mai mult atenția, pentru bacalaureat sau pentru 

admitere. La pachet însă vine și responsabilitatea: 

trebuie să ne impunem respectarea unui program 

stabilit în mare parte de noi. 

Le mulțumesc, în final, profesorilor pentru că 

încearcă să desăvârșească pregătirea noastră și să 

facă în așa fel încât lucrurile să decurgă cât mai 

firesc pentru noi. Colegilor le doresc mult succes. 

Sper să ajungeți cu toții acolo unde vă doriți și să 

ne vedem cu bine! 

 

(Andreea Silvia TODEA, XII B)  

 

 

Concediu forțat  

Sincer să fiu, acest timp de izolare, datorită 

pandemiei care se agită deasupra lumii e foarte 

greu de trecut, nu pentru că suntem nevoiți să stăm 

în casă ca să ne protejăm unii pe ceilalți. Deși 

găsim alternative, tot acel contact vizual, real e 

mult mai important decât contactul pe care îl avem 

prin monitor; e foarte greu pentru școli, deoarece 

contactul vizual, real, pe care îl avem în clasă, nu 

poate să înlocuiască metoda de lucru pe care o 

avem în acest moment. Desigur, învățarea online 

anchetă 
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poate fi integrată în învățământ, dar trebuie să fie 

gradat, ca să nu fim cu toții confuzi. 

(Darius HODUŢ, XI A) 

* 

Totul online! 

Pentru mine această perioadă de izolare a 

reprezentat un dezavantaj imens din punct de 

vedere școlar, deoarece orele online nu reprezintă 

o metoda benefică de învățar. Sunt doar o 

alternativă nereușită a orelor la clasa, elevii sunt 

total distraşi, au cu totul alte preocupări, nu sunt 

deloc atenți față de orele clasice unde, dacă nu 

înțelegeau o explicație, puteau să iasă la tablă 

pentru mai multe exemple până era totul în regulă. 

Orele online sunt doar o pierdere de timp atât 

pentru elevi, cât și pentru profesorii care se 

străduiesc să explice cât mai pe înțelesul fiecărui 

elev. Cursurile virtuale par mult mai lungi și mult 

mai plictisitoare față de cele de la clasă, deoarece 

stai pur și simplu în fața unui monitor și te uiți la 

timp din minut în minut așteptând să ieși de la oră. 

(Denis CODOBAN, XI A) 

* 

Din punctul meu de vedere, timpul în izolare poate 

fi perceput din mai multe perspective şi cu diferite 

nuanţe. Omul este, prin definiţie, o fiinţă 

adaptabilă, însă este mult mai important să se 

muleze exact, şi în sens pozitiv, pe factorii, în 

aparenţă nefavorabili, care intervin în stilul său de 

viaţă. Izolarea poate fi utilă pentru a analiza o 

problemă din mai multe aspecte. Mai mult, o 

persoană care poate avea o perspectivă mai amplă 

poate să-şi dezvolte potenţialul, însă depinde de 

predilecţiile sale. 

(Andrei VLAD, XII A) 

 

 

* 

În această perioadă de izolare mi-a plăcut că am 

putut petrece mai mult timp cu familia, dar mi-e 

foarte dor de prietenii mei, chiar și de școală. Nu 

pot să cred că spun asta, dar mi-e dor să ne spună 

profesorii: „Scoateți o foaie de hârtie!’’. Sper să se 

termine cât mai repede pandemia, pentru a reveni 

la „normalitate” și pentru a putea desfășura toate 

activităţile pe care le făceam înainte. Nebunia 

„coronavirus” vine și cu vești triste: NU banchet, 

NU festivități de încheiere a anului școlar, NU 

ultimele săptămâni alături de colegi. Perioada de 

carantină m-a făcut să realizez faptul că trebuie să 

apreciez și cele mai mici momente petrecute cu cei 

dragi, deoarece într-o clipă totul se poate schimba. 

        (Iulia BOROŞ, VIII)  

 

* 

Izolarea, pentru mine, a însemnat școala online. 

Cred că școala online reprezintă un mediu 

plictisitor, un mediu în care, la anumite ore, elevii 

nu sunt atenți, nu sunt prezenți sau nu își dau 

interesul.Am observat că elevilor nu le place 

școala online, deoarece unii domni profesori nu 

reușesc să capteze atenția acestora în mediul 

online, iar elevii aleg să își petreacă timpul în alt 

mod.  

                                ( Andrei GHERI, IX A)



ANUL XII – IUNIE 2020 

 ANCHETĂ  – 51 

* 

Această pandemie mi-a demonstrat cât de drastic ni 

se poate schimba viața într-o scurtă perioadă de 

timp, făcând să ni se năruie planurile și speranțele 

cu privire la viitor. Totuși, această situație a avut și 

un efect pozitiv, deoarece mi-a dat ocazia de a 

asculta ciripitul păsărelelor care vesteau primăvara, 

în locul zgomotului produs de autoturisme. Privind 

cu jind pe fereastră, am văzut razele blânde ale 

soarelui încălzind pământul și întreaga natura 

renăscând. Dacă înainte domnea agitația 

caracteristică unui oraș, acum timpul parcă se 

oprise în loc, aceasta fiind înlocuită de natura care 

se trezea la viață. De asemenea, am realizat că 

lucrurile cu adevărat importante în viață sunt 

sănătatea și apropierea sufletelor dragi și că ele nu 

pot fi înlocuite de nimic altceva.                                                                                                  

(Simina FILDAN, IX B) 

 

* 

Această perioadă pot spune că mi-a prins bine 

deoarece am avut mai mult timp pentru a mă 

descoperi pe mine, pentru a-mi descoperi țelul și 

scopul, pentru a-mi îmbunătăți relația cu familia. 

Însă aș minți dacă aș spune că nu am avut și zile 

negre în care nu știam ce se întâmplă cu mine, când 

simțeam că nu mai pot și îmi venea să nu mai fac 

nimic, să nu mai muncesc pentru a ajunge acolo 

unde vreau, însă cu toate aceste gânduri am reușit 

să mă motivez, să mă ridic pentru a continua 

deoarece știam și încă știu că renunțarea nu e o 

rezolvare. 

(Ștefania BARNA, XI D) 

 

* 

Pandemia declanșată de noul Covid-19 mi-a afectat 

rutina zilnică și mi-a schimbat planurile, dar am 

petrecut mult mai mult timp cu familia mea. 

Sinceră să fiu, învăț mult mai puțin de când cu orele 

online, dar acum îmi fac toate temele. Îmi pare 

foarte rău că s-au amânat majoritatea 

evenimentelor sau că s-au închis terasele unde 

ieșeam cu prietenii, nu îmi pot imagina cum aș 

putea să trăiesc o astfel de viață pentru anii 

următori. 

(Ariana GAVRIȘ, X B) 

* 

 

În perioada în care eram la cursuri, din cauza 

certurilor și neînțelegerilor între colegi, doream să 

se sfârșească cât mai repede perioada liceului și ,,să 

scap”. Dar în perioada aceasta, mi-am dat seama 

cât de dor îmi e de liceu, de colegi, de profesori, 

chiar și de certurile dintre noi. Timpul trecea atât 

de repede, totul era altfel. Chiar dacă nu am fost 

mereu o clasă unită, mereu ne-am luat apărarea 

unul celuilalt. Eram fericiți și nu ne-am dat seama. 

Acum regret că nu ne-am bucurat suficient de 

perioada liceului, că ea a trecut, ne-a prins în 

perioada aceasta și ne-a lăsat cu un gol în suflet. 

(Daniela COȚE, XII D) 

* 

În această perioadă foarte dificilă pentru toată 

lumea, am reușit să petrec mult mai mult timp cu 

familia mea și să descopăr mai multe lucruri despre 
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mine. Mi-am descoperit noi activități, care acum 

mă definesc și care cu siguranță m-au motivat 

pentru a trece mai bine peste această perioadă. Cel 

mai mult îmi lipsesc prietenii, dar chiar dacă nu ne 

putem vedea comunicăm pe toate rețele posibile. 

Această perioadă m-a făcut să mă descopăr mai 

bine! 

(Maria LAZĂR, X B) 

* 

Greu. Trist. Urât. Mă doare pierderea dimineților în 

care adormită fiind mergeam spre școală. Aș vrea 

să-mi văd colegii, să beau o cafea pe fugă, să râdem 

în pauze și-n timpul orelor… aș vrea să fie ca 

înainte! Perioada aceasta a fost grea, însă cumva și 

benefică pentru mine: am reușit să îmi accord mie 

timp, în sfârșit; am reușit să-mi mai rezolv din 

problemele și conflictele interioare și mi-am 

început călătoria spre o variantă mai bună a mea. 

Aștept, totuși, cu nerăbdare, revenirea la 

normalitate. 

(Paula NAN, X C) 

* 

Panică. Era o stare de panică cu care nu m-am mai 

întâlnit niciodată în viața mea. Am ajuns vremuri 

în care să ne temem om de om, atmosfera nu era 

chiar de război, dar teroarea era la fel. Părerea mea 

despre toată această pandemie este că, deși se spune 

că oamenii învață din greșeli, asta nu se va 

întâmpla. Sper totuși ca viața să revină la normal și 

să putem să ne reluăm ritmul cotidian.  

 (Răzvan UNGUREAN, X C) 

 

 

* 

La începutul acestei „vacanțe” nu mă gândeam 

deloc că se va ajunge la așa restricții și nicidecum 

că vom sta atât de mult în casă, credeam că va fi o 

chestie de moment, două-trei zile. Despre școala 

online nu pot să zic că este o metodă bună pe care 

să o folosim în continuare, deoarece orele făcute 

față în față la școală, având contact cu oamenii sunt 

mult mai eficiente, chiar dacă acum, după atâtea 

luni am reușit să mă acomodez cu programul. 

Sperca toată nebunia asta să se termine și să 

revenim la normal.  

(Alexia PĂSCUȚ, X C) 

* 

Această perioadă a fost grea pentru mine, deoarece 

am simţit că au avut loc schimbări în viaţa mea. Îmi 

lipsesc şcoala, colegii, profesorii. Dar, sincer, 

simţeam că am nevoie de o pauză şi s-a întâmplat 

,,să primesc” o pauză. Mă bucur că petrec mai mult 

timp cu familia şi asta e un lucru foarte însemnat 

pentru mine, însă mă gândesc cine este „autorul” 

acestui atac biologic care a zguduit economia 

mondială și populaţia lumii. 

(Bogdan TOIE, X C)  
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