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TENTDA  

„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.” 

A fi profesor înseamnă a da tot ce e mai bun din 

tine: profesionalism, conduită morală, voință, 

răbdare, consecvență, atitudine pozitivă, ceea 

ce presupune să conștientizezi că în fața ta sunt 

oameni în formare, iar tu ești un model. 

Își ia capul în mâini. Privește spre munte... 

Îi este dor de lemnul lui. Lemnul lui cald. 

Și deodată pornește ceva... Dalta lovește 

cu putere în inima lui din care începe să 

curgă sânge peste fierul îndărătnic.  

Liniște divină a gândurilor 
mele, 
Ia-mă și nu mă lăsa să plec; 
Punând peste mine al tău 
farmec, 
Cântând al tău cântec, 
Ia-mă și nu mă lăsa să plec. 

 Victoria POP, pag. 15 
Tabita FĂRCAȘ, pag. 27 

Filip CABA, pag. 11 
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Despre muncă și recompensă 
sau 

(în loc de editorial) 
  

De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-și 

primească astăzi plata cea dreaptă. De a venit 

cineva după ceasul al treilea, mulțumind să 

prăznuiască. De a ajuns cineva după ceasul al 

șaselea, să nu se îndoiască, nicidecum, căci cu 

nimic nu va fi păgubit. De a întârziat cineva până 

în ceasul al nouălea, să se apropie, nicidecum 

îndoindu-se. De a ajuns cineva abia în ceasul al 

unsprezecelea, să nu se teamă din pricina 

întârzierii, căci darnic fiind Stăpânul, primește pe 

cel de pe urmă ca și pe cel dintâi, odihnește pe cel 

din al unsprezecelea ceas ca și pe cel ce a lucrat 

din ceasul dintâi. (Ioan Gură de Aur)  

 

Astăzi, la ceas de bilanț, când se numără nu 

bobocii, ci roadele mi-a venit să scriu despre merit. 

Cât de pe merit e munca și succesul nostru? Cum 

de se întâmplă ca cineva care n-a învățat decât pe 

ultima sută de metri să ia notă la fel de bună ca un 

altul care muncește de când se știe? Este aceasta o 

nedreptate (chiar strigătoare la cer) sau dimpotrivă 

o altfel de dreptate pe care n-o înțelegem sau cu 

care nici nu suntem de acord?  

Se pare că de când e lumea și pământul unii s-au 

născut muncind, iar alții parcă o duc într-o dulce 

veselie, nici nu se ostenesc, nici nu se chinuie, în 

plus, intră în munca altuia și se bucură de roadele 

ei, mai mult poate decât cei dintâi, care obosiți fiind 

de corvoada unei trude interminabile, nu mai au 

energia să mulțumească și să se veselească când e 

momentul recoltei. Iar momentul acesta vine 

periodic.  

Iată-l... a și venit. Căci fiecare sfârșit de an, dar mai 

ales de generație, e un moment de contabilitate, de 

autoverificare, de situare pe o scală. Dar, mai mult 

decât toate – și cred că uităm asta mereu – e un 

moment de BUCURIE. Gata! Oricât am muncit sau 

nu, oricât am fost nedreptățiți sau felicitați, oricâte 

victorii sau eșecuri am strâns de-a lungul drumului, 

el a ajuns la capăt. 

Nu știu dacă am dreptate văzând lucrurile așa cum 

le voi prezenta imediat, dar mi s-a năzărit că avem 

o falsă înțelegere a muncii și răsplății, a oboselii și 

bucuriei ce vine după munca depusă, chiar a cui 

merită plata și a cui nu. În felul obișnuit de a vedea 

lucrurile, adică uitându-ne doar la ce se vede, unii 

muncesc în neștire, învață pe rupte, stau – vorba 

ceea – cu burta pe carte – și rezultatele se văd greu 

spre deloc, evoluția pare insesizabilă, progresul se 

face cu pipeta. Pe când alții, aparent leneși și 

indolenți, nesimțiți de-a dreptul – din punctul de 

vedere al celui deja obosit și iritat – și nesimțitori 

la suferința și sudoarea altora se apucă târziu de-o 

treabă, par că au tot timpul din lume la îndemână, 

fac doar ce le place până într-un moment când simt 

că începe să-i frigă la degete, când senzația că 

”timpul avea nesfârșită răbdare” se termină și 

atunci, spre surpriza, sau șocul, sau enervarea 

tuturor celor care au muncit până atunci pe brânci

editorial 



ANUL XIII – IUNIE 2021 

EDITORIAL – 3 

și sunt deja obosiți, se apucă de treabă cu puteri 

neștiute, nebănuite, hrănite poate tocmai de 

îndelunga odihnă în care s-au desfătat și – culmea 

– reușesc să-i ajungă sau, mai rău, chiar să și 

întreacă pe cei care s-au spetit muncind. La aceștia 

evoluția pare spectaculoasă, la ceilalți lentă ca la 

melc.  

Cum e cu putință?  

Și dacă e, căci vedem că e uneori, e o nedreptate 

sau nu? Vedem bine sau avem orbul găinilor?  

Răspunsul, dacă e vreunul, cred că stă în propria 

evaluarea a puterilor și capacităților de care 

dispunem. Adică, fiecare își cunoaște (ar fi 

indicat!) măsura: cât poate și cât nu. Și asta vine pe 

încercate, învățând din diversele situații de viață ce 

poți face sau nu în condiții de stres, de câtă 

memorie, inteligență, rezistență la efort și la 

oboseală dispui. Cu condiția învățării din propria 

experiență de viață, a viziunii juste despre propriile 

puteri și capacități, cu condiția că nu ne 

autoiluzionăm sau supraestimăm, cred că și cel din 

ceasul al 11-lea poate reuși ca și cel ce muncește 

din ceasul întâi. Poate chiar mai bine. Dar doar cu 

aceste condiții.  

Cei mai mulți oameni, ca să reușească trebuie să 

depună efort zilnic, să acumuleze constant 

(cunoștințe, practică etc.) pentru a se vedea un 

progres în orice domeniu. Nu e nimic greșit la ei, 

iar dacă au părinți și educatori conștienți de acest 

fel de a fi și ei înșiși înțeleg că aceasta e natura lor, 

totul este în regulă. Problema intervine doar când 

aceștia se supără pe alții care nu sunt ca ei sau se 

revoltă pentru că ar vrea și ei să fie altfel.  

Există însă și cazuri de persoane care învață extrem 

de repede, care se prind înainte de a termina 

profesorul explicația și care apoi, în timpul cât alții 

exersează o deprindere ca s-o înțeleagă deplin, se 

plictisesc. Pur și simplu. Nu e vorba de lene, de 

faptul că refuză să exerseze pentru a deveni mai 

buni, pur și simplu știu că pot face exercițiul/ 

sarcina foarte bine și ar vrea să treacă la ceva mai 

greu, mai complex sau de nivelul lor. Cum aceasta 

nu se întâmplă, pentru că ceilalți încă n-au terminat 

de învățat, ei se vor deconecta: fie dormind, visând, 

stând pe telefon, fie făcând altceva sau, când firea 

lor e mai activă, dorind să intervină cumva, 

deranjând. Iată de ce cred că nu e nicio nedreptate 

în faptul că unii reușesc aparent fără să se 

spetească: ei au înțeles deja problema, și-au evaluat 

capacitățile, știu că știu – ca să zic așa – și iau o 

pauză până când ceva stimulant, interesant apare la 

orizont, sau până când e nevoie ca ceea ce au 

acumulat să fie pus în practică. Adică până în ziua 

recoltei. A examenului.  

O altă variantă e următoarea. Atunci când tânărul 

în cauză se deconectează nu pentru că a înțeles și 

știe, ci pentru că problema, sarcina, ideea, munca 

de depus îl depășește cu totul. El simte, știe, 

intuiește că nu va înțelege niciodată acel subiect, că 

nu va putea face ce i se cere, că ... nu-l interesează 

și nici nu se mai obosește. I se pare peste puterile 

lui, acelea pe care și le-a evaluat interior. Dacă 

deconectarea nu vine din lene, ci dintr-o evaluarea 

a muncii, efortului de depus și rezultatelor, chiar
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A câștigului, nici aici nu mi se pare o nedreptate. 

(Nu știu vouă?)  

Dar mai e și cazul celui care a făcut eforturi mari, 

cam peste puterile lui, ca să mulțumească pe alții 

sau pe sine, ca să fie la înălțimea așteptărilor și a 

obosit (nu toți avem același nivel de energie)? Cum 

stau lucrurile cu acesta? Cred că orice efort depus 

constant, peste limitele noastre și fără a primi 

recompense care să ne mulțumească interior pe noi 

(nu pe alții) obosește mai mult decât un efort 

moderat, constant și care ne aduce satisfacție. O 

astfel de persoană, dacă nu va reuși să se 

deconecteze regulat pentru a face și ceva ce îi aduce 

plăcere, o va face oricum atunci când sistemul lui 

nervos nu mai rezistă, și va avea nevoie mai des de 

pauză și de hrană. Concretă, mentală, afectivă sau 

de alt fel. În cazul lui, pare o nedreptate faptul că el 

muncește mai mult decât poate, mai mult chiar 

decât i se cere ca să fie împăcat că a mulțumit pe 

toată lumea. Mai puțin pe sine. Căci deși pare o 

reușită personală faptul că-ți învingi lenea când 

alții n-o fac, dacă asta vine la pachet cu renunțarea 

la ceea ce te pasionează (sau pur și simplu la odihna 

meritată) de dragul a ceea ce ți se impune ca o 

datorie, target sau limită de atins va avea efecte 

nedorite: cea mai rea fiind surmenarea (burn-out-ul 

actual). Nu cred însă că e nedrept ceea ce face sau 

ceea ce i se face, cât nefericită situația ca atare.    

Ce să înțelegem de aici? E omul vinovat că nu 

muncește mai mult? Că nu vrea mai mult? Că nu 

poate mai mult? E o nedreptate că unul mai are 

energie și altul nu? E incorect ca unul să învețe 

cinci ore, altul două, altul 10 minute, iar altul 

deloc? Mi se pare că nu. Poate nici nu așa ar trebui 

pusă problema.  

Înainte de final, zic să nu uităm să ne bucurăm: și 

cei ce muncesc din ceasul întâi, și cei care s-au 

mobilizat mai târziu, chiar și cei care ajung abia în 

ceasul al 11-lea. Căci vine ceasul al 12-lea când 

ușile lumii se deschid larg și toți suntem chemați să 

pășim pe căi noi: mai bune, mai frumoase sau cum 

or fi. Mai ale noastre.  

Gaudeamus igitur!  

Elena LUCA 

 

 

The Blacklist 

 

În 2020, viața noastră de zi cu zi s-a schimbat 

radical datorită pandemiei. Astfel, dacă până atunci 

copiii se trezeau de dimineața și mergeau la școală, 

iar părinții acestora mergeau fizic la serviciu, din 

2020, până nu demult, cu toții am stat acasă; fiind 

doar acasă, omul – creatură socială – se cam 

plictisește și încearcă să își găsească de lucru, de 

preferat ceva ce îi place - filme și serialele, spre 

exemplu, pentru unii. Pe când cinematografele erau 

închise și în prag de faliment, serviciile de 

vizionare filme, în special cele de pe internet, au 

avut o cerere crescută.

cinefilie 
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Astfel, ajungem la subiectul acestei cronici, și 

anume serialul The Blacklist, creat de Jon 

Bokenkamp,  unul dintre cele mai populare seriale 

de pe Netflix, aflându-se în top 10 cele mai 

vizionate. Poate vă întrebați ce are The Blacklist  

atât de atractiv. Răspunsul se află atât în conținutul 

propriu-zis al serialului, cât și în probabilele surse 

ale acestuia. 

În primul rând, încă din primul episod ne putem da 

seama că serialul se inspiră din filmul popular și de 

referință The Silence of the Lambs în care o agentă 

FBI în devenire (Clarice) este pusă să lucreze cu un 

criminal și canibal notoriu (Hannibal Lecter), cei 

doi fiind prinși într-un duel al manipulării 

psihologice. Astfel, în The Blacklist personajul 

principal Raymond Reddington, cel mai căutat 

criminal din SUA, se predă la sediul FBI și este de 

acord să colaboreze cu aceștia doar dacă îi este 

repartizată, drept parteneră, o anume agentă,  

Elizabeth Keen.  Pentru aceasta, era prima ei zi la 

serviciu, între cei doi neexistând nicio legătură 

anterioară, iar cei doi împreună cu alți agenți ai FBI 

încearcă să prindă un terorist ce a răpit fiica unui 

general din armata americană. La finalul 

episodului, se formează un grup operativ al cărui 

scop este neutralizarea țintelor pe care Raymond 

Reddington le va introduce în atenția biroului 

federal, persoane care sunt pe „lista neagră” (de aici 

și numele serialului) a notoriului interlop; astfel 

acest serial va fi, în mare, un serial polițist. 

În al doilea rând, în retrospectiva vizualizării 

întregului serial (până la momentul scrierii 

recenziei) remarc faptul că tematica abordată în 

majoritatea episoadelor se aseamănă în stil cu cele 

dintr-un alt serial cunoscut, și anume Black Mirror, 

singura diferență între cele două, având în vedere 

tematica, fiind faptul că în The Blacklist 

întâmplările  sunt plauzibile, putându-se derula și 

în zilele noastre; în Black Mirror, în schimb, totul 

ține de tărâmul SF al posibilelor distopii care ne 

pasc, dacă anume aspecte ale vieții cotidiene sunt 

duse în absolut. 

Nu în ultimul rând, și probabil cel mai important, 

popularitatea acestui serial provine din relațiile 

dintre personaje și mai ales din misterul pe care 

acestea îl întrețin, precum legătura misterioasă 

dintre Elizabeth și Reddington, loialitatea unor 

personaje unul față de altul, planurile și motivele 

de răzbunare ale antagoniștilor sau evoluția 

psihologică a diverselor personaje, dar și alegerile 

etice pe care acestea le au de făcut. 

În concluzie, eu am fost captivat peste măsură de 

acest serial datorită perspectivei acestuia asupra 

societății și a oamenilor și îl recomand tuturor celor 

care au timp și înclinație pentru tipul acesta de 

serial.    

 Tudor Dumitru HUZA
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Tatuatorul de la Auschwitz 

  

Cartea Tatuatorul de la Auschwitz a fost publicată 

de scenarista de origine australiană Heather Morris 

în septembrie 2018, dar a întâmpinat multe 

obstacole. Așa că a intrat în diferite concursuri, 

primind destulă recunoaștere pentru a fi  redefinită 

ca roman. 

A atras atenția unei edituri locale, iar restul, așa 

cum se spune, a fost istorie. La doar două 

săptămâni de la lansare, a vândut peste un milion 

de exemplare. Aceasta poveste impresionantă 

reprezintă romanul de debut al autoarei. 

Narațiunea este bazată pe întâmplări reale ce au în 

centru viața prizonierilor din lagărele de la 

Auschwitz. Deși în acele locuri tortura și moartea 

pun stăpânire pe toți oamenii, între Lale și Gita se 

naște o poveste de dragoste.  

Lale, personajul principal, face parte dintr-o 

familie de evrei stabilită în Slovacia. Într-o seară, a 

văzut un afiș care spunea că fiecare familie 

evreiască trebuie să dea un fiu de optsprezece ani 

sau mai mult care să lucreze pentru guvernul 

german, altfel întreaga familie va fi dusă într-un 

lagăr de concentrare. Fratele mai mare al lui Lale 

s-a oferit el să meargă, dar Lale nu l-a lăsat, 

deoarece avea deja o familie. 

 

Plecarea lui spre lagăr a fost una dureroasă. Acest 

moment este începutul unei povești de coșmar. 

Ajuns în lagăr, Lale este tatuat cu cifra 32407, noul 

lui nume.  

Pepan, tatuatorul, l-a întrebat dacă vrea să lucreze 

cu el deoarece era o muncă mai ușoară și primea 

mâncare suplimentară. Lale a acceptat cu greu, 

deoarece îi era milă de oamenii cărora le crea 

suferință, tatuându-i. Pepan a fost luat de SS și Lale 

l-a luat drept ajutor pe Leon, un nou-venit care 

aștepta să fie tatuat. 

Lale a visat o fată frumoasă, uitând de viața din 

lagăr, iar în următoarea zi, când a tatuat un 

transport de femei, a auzit o voce familiară și după 

ce i-a tatuat codul 4562, s-a uitat în ochii fetei cu 

acea voce. Era  Gita, fata pe care o va iubi toată 

viața..

carte 
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Protagonistul a dobândit multe drepturi, în calitate 

de  tatuator fiind mai presus decât prizonierii din 

lagăr, însă beneficiile câștigate le oferea celorlați 

prizonieri. 

Peregrinarea lui Lale în lagăr continuă cu Blocul 

31, unde protagonistul trebuie să îndure foamea și 

să care cadavre, apoi e mutat într-un un nou lagăr, 

Mauthausen, Austria, dar un soldat cumsecade îi 

propune să se mute într-un lagăr cu condiții mai 

bune, la Saurer Werke, în Viena. De aici evadează. 

Ajunge în casa unui ofițer rus. 

Pe de altă parte, Gita, iubita lui Lale,  reușește să 

scape împreună cu câteva poloneze și se ascund în 

casa unor localnici, urmând să fie protejați de niște 

ruși. Aceasta are oportunitatea de a se duce la o 

rudă trecându-se pe lista de la Crucea Roșie și 

sperând ca măcar un membru al familiei să fi 

supraviețuit.  

Lale reușește să fugă de la ruși, luând câteva 

diamante care-l ajută să plece spre Bratislava. Când 

ajunge acasă vede satul natal bombardat și casa 

părintească fără gard și cu iarba crescută. Se 

apropie de casă și o doamnă vine la el și-l gonește, 

dar Lale îi spune că a locuit aici și femeia-l 

recunoaște. Doamna Molnar, vecina lui Lale, era 

foarte fericită să-l vadă și-l duce la sora lui, Goldie. 

Cu ajutorul Crucii Roșii, Gita este găsită, iar cei doi 

se căsătoresc în 1945 și iau numele soțului surorii 

lui Lale, Sokolov.  

Mi-a plăcut foarte mult această carte, deoarece este 

bazată pe realitate și astfel am putut vedea cum au 

trăit oamenii în acea perioadă. Povestea oamenilor 

care au trăit în lagăre este impresionantă și greu de 

imaginat.  

Chiar dacă oamenii au fost torturați, în acel ocean 

de moarte și suferință s-a născut o poveste de 

dragoste. Povestea Gitei și a lui Lale este poate 

singura cu un final fericit. Cred că această iubire 

este pură deoarece s-a născut în condiții dure de 

viață și aceasta dovedește că iubirea poate fi 

veșnică. 

Recomand această carte oricui, deoarece este 

potrivită tuturor vârstelor. Oricine trebuie să 

cunoască trecutul pentru a învăța din el, iar 

povestea de dragoste dintre Lale și Gita poate fi un 

exemplu pentru noi. 

Mariabela BRADEA-PINTIUȚA 

Bibliotecara de la Auschwitz 

de Antonio G.Iturbe 
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Antonio González Iturbe (născut în 7 martie, 

1967 în Zaragoza) este jurnalist, scriitor și 

profesor. În prezent, este directorul unui magazin  

de cărți, Librujula. În 2004 a publicat primul său 

roman, iar în 2012 apare Bibliotecara de la 

Auschwitz în care descrie trecutul Ditei Kraus.  

În romanul ,,Bibliotecara de la Auschwitz’’, 

Antonio G. Iturbe redă întâmplările din viața 

Editei, o adolescentă de 14 ani, poreclită Dita. 

Aceasta trăia împreună cu părinții ei în Praga, pe 

care sunt nevoți să o părăsească, de îndată ce 

naziștii ocupă orașul. Într-o dimineață aceștia sunt 

nevoiți să-și vâre întreaga viață în două valize pe 

care trebuiau să le târască până la locul de întâlnire, 

de unde toți evreii erau preluați și trimiși în lagărul 

de la Auschwitz. Acolo le întâlnește pe Margit, care 

se afla în lagăr cu mama sa și sora ei, Helga, și pe 

Rene, două fete puțin mai mari decât ea, care în 

scurt timp devin prietenele sale. Fredy Hirsch, un 

prizonier evreu, la fel ca și Dita, primește 

permisiunea să creeze un spațiu pentru copii, 

înființând Blocul 31, unde Dita devine bibliotecară 

a opt cărți pentru care era gata să-și riște viața. 

Edita avea drept carte preferată un atlas de 

geografie, deoarece tatăl ei o învăța geografia și 

frumusețile naturii. Tatăl Ditei se îmbolnăvește, 

ajungând pe patul de spital. Dita încalcă regulile și 

îl vizitează, însă acesta moare. Mor pe rând 

cunoscuții Ditei, singura ei alinare rămânând 

cărțile de care avea grijă, precum și cărțile vii de 

care copiii din lagăr se bucurau. După o vreme, 

Dita și mama sa sunt mutate în alt lagăr de femei, 

unde e lipsită de cărți. Aici află că și dacă nu le are 

cu ea, cărțile o salvează de la realitatea crudă, doar 

rememorând ceea ce a citit cândva. Rămâne fără 

mamă, fără prietene, fără cărți. Prezentul pare să o 

omoare, însă îl cunoaște pe Oto, odată ce lagărul de 

femei este eliberat. În ciuda suferințelor fizice și 

psihice, în ciuda continuei senzații de foame, Dita 

ajunge să iubească și să fie iubită. Și salvată. Întâi 

de cărți, apoi de eliberatorii tuturor evreilor. 

Din această carte am învățat că nu trebuie să renunți 

la lucrurile de care ești pasionat, deși acestea pot fi 

riscante pentru viața ta. La fel ca Dita care a luptat 

până la capăt pentru cărți. Am învățat că trebuie să 

fii puternic indiferent de situație și, cel mai 

important, am observat ce viață grea a dus Dita și 

restul persoanelor din lagăr și că ceea ce au trăit ei, 

chiar a fost real. 

Cristina Isabela FOTA 
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Ghicitoare 

Încerc să ghicesc în adulții de azi 

Copiii care au fost ieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimic din strălucirea privirii de demult. 

Nimic din bucuria zâmbetului de atunci. 

Cute adânci brăzdează frunți 

 ce ieri erau luminoase. 

Firicele de viață trecută 

se strecoară printre obrajii ce ieri erau rumeni. 

 

Ce rămâne din noi, cei de ieri? 

Cum suntem noi, cei de azi? 

 

Bucăți de timp risipite în lume. 

 

Un timp al meu, 

Un timp al tău, dar 

Unul și același, 

Tovarăș și dușman deopotrivă. 

Lume risipită în timp 

Timp risipit prin lume. 

 

Raport 

 

Vreau un raport zilnic. 

Un raport al sentimentelor de peste zi. 

 

Cât am iubit 

Cât am urât 

Cât am disprețuit 

Cât am judecat. 

La final de zi, 

Voi trage o concluzie. 

De ce am judecat. 

De ce am disprețuit. 

De ce am urât. 

Și, oare, chiar am iubit? 

Am iubit cu adevărat 

Sau toate celelalte sentimente sunt 

De fapt reale, 

Iar iubirea este doar o fata morgana 

Care ne atrage pe toți? 

 

Oare nu cumva ura 

nu e decât o mască a iubirii? 

Oare disprețul 

nu e decât o altă formă a atenției? 

Oare a-l judeca pe celălalt 

 

Nu e o formă de a te ascunde, laș, de tine? 

 

Laura Octavia LUP
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Gândurile mele 

Gânduri răzlețe venite de nu știu unde, 

Mă-neacă-n adâncime, mă urcă din străfund, 

Și-mi luminează fruntea și ochii îmi pătrund. 

Trecând prin simțăminte, furnicături de voci 

prelungi, 

Vorbesc în mine despicând idei, 

Amestecând răspunsuri știute și fără de vlagă, 

Și-altele din taină fără de răspuns. 

Se ghemuiesc și strivesc cuvinte 

În lacrimi,zâmbete și flori. 

Se-ntorc apoi, înveșmântate-n adevărul pur, 

Deschizând prin suflet și prin minte 

Cărări de viață și cărări de dor 

Și vise ce vor să fie împlinite 

Prin ani, de dincolo ce-i trecător… 

 

Cristina BACIU 

* 

Copilăria…. pierdută? 

 

Jocuri trecute dincolo de ploi 

Prin zâmbete și rugăminți grămadă, 

Pierdutu-s-au tăcute, singuratice, năuce 

Prin lumi învechite, prin lumi noi. 

Și s-au desprins din faguri de copilărie, 

Și s-au prelins în ochi adolescentini și mari 

Îndulcind priviri, și pași, și grai. 

Nevinovate jocuri plecate cu degrabă, 

Prin labirinturi ne-ai ascuns nepăsător 

Și ne-ai lăsat orfani pe cărări neumblate, 

Ca să ne regăsim puternici, primitori, 

De tot ce-i taină și neînțeles, 

De tot ce-i bun și copilăresc! 

Cristina BACIU 

 

Secată 

Sunt secată... secată de puteri... secată de regrete 

Secată ca un râu căutând numai portrete 

Un suflet e secat căutând mereu ce-i bine 

Curând vom vedea doar niște ruine. 

Și m-am lepădat... am zbierat cât mă ținea 

plămânul... 

Stomacul îmi era gol străpuns în tot adâncul. 

O mireasmă am simțit într-un copac deasupra 

înverzit 

Era ca atunci când am așteptat să vină bucuria 

Din străfunduri, de sub pod, s-a ascuns și omenia... 

Nu m-am simțit atât de slabă, fără putințe 

Bunătatea e în zadar... ești distrus de suferințe... 

Am încercat să mă adun și să nu răspund unui ecou 

Prin minune ți se dă și ți se ia din nou... 

Șmecheria e să te ascunzi și să trișezi când poți 

Să ignori nefericitul și să te aliezi cu hoți. 

M-am săturat să tot aștept, să las să treacă în urma 

mea, 

Totuși, într-un sfârșit totul se termină cândva. 

Sper că într-o bună zi, nu se va mai ști de mine 

Și nici că am fost secată și m-am întors înapoi în 

ruine. 

Am plâns și am amuțit, eu nu aveam niciun cuvânt, 

Se legau toți de mine fără un adevărat legământ. 

Viața mea e una cu pământul 

Din pământ am fost făcut și tot acolo îmi voi găsi 

mormântul. 

 

Denisa MATE
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Gânduri 

  
Liniște divină a gândurilor mele, 

Ia-mă și nu mă lăsa să plec; 

Punând peste mine al tău farmec, 

Cântând al tău cântec, 

Ia-mă și nu mă lăsa să plec. 

  
Liniște divină a gândurilor mele, 

Du-mă undeva unde pot să fiu eu creator, 

Într-un loc atât de strălucitor, 

Unde problemele în lumina stelelor mor, 

Unde nu există nici dor, nici durere, 

Durere divinelor gânduri ale mele. 

Liniște divină a gândurilor mele, 

Aș vrea să te aud mereu, 

Însă nu eu sunt al acestei lumi dumnezeu; 

Va trebui să te părăsesc; 

Sperând că într-o zi, să te mai găsesc, 

În locul peste care domnesc. 

                                                Filip CABA 

Amicului meu, Stănică Rațiu 

 
Salut, mă bucur că, în sfârșit, pot lua legătura cu 

tine! 

Te-am cunoscut anul acesta doar, printr-o carte, ce-

i drept, dar cartea este viață, nu? O altă realitate, cu 

reguli identice realității noastre. 

Îți scriu în această zi ca unui cezar. Până la urmă, 

nu e lucru mic să ajungi prefect. Gândindu-mă, 

parcă îți văd spatele încovoiat lungindu-se de-a 

lungul noului tău scaun tapițat din biroul celui mai 

înalt cap al prefecturii.  

De fapt, chiar te urmăream de ceva vreme. Nu îmi 

încep scrisorile cu nume și dată, dar sunt sigur că 

mă cunoști. Eu sunt fața tăcută din spatele camerei 

care te taie cu privirea când nu te uiți. Sunt domnul 

cu pălărie și musteață din spatele tău, în rând la 

covrigărie, cel care se întinde să îți ia restul căzut 

pe jos. Tot eu sunt și anxietatea care te face să-ți 

întorci privirea seara pe cărarea solitară de-a lungul 

lacului Herăstrău. Sunt de-atâtea ori cu tine și, 

totuși, mi-e atât de greu să trec de zidul de beton 

din capul tău. Drumul către succes este unul greu și 

abstract pe care, însă, se pare că l-ai trecut cum 

trece hoțul geamul spart. Din păcate pentru tine, eu
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sunt cel mai bun prieten al tău. Sunt însă un 

prieten neobișnuit, deoarece mă urăști. Poate că 

nuca ce te conduce, de fapt, spune că sunt un 

dușman, dar  asta tot nu mă face să mă dau bătut. 

Mă bucur că putem ține legătura, chiar dacă nu îți 

pot scrie tot timpul direct. Mai ții minte când te-ai 

împiedicat în seara asta în volbura întunericului? 

Eu eram. Sincer, a fost o plăcere să-l văd pe mărețul 

prefect debusolat de liniștea care l-a îmbrățișat 

când nu a venit nimeni să-l ridice. Nu știu ce te-a 

speriat mai tare, dar sunt sigur că m-am bucurat să-

ți conduc gândurile în acele momente grele. Oooh, 

și atunci ți-ai adus aminte de el, și… atunci să-ți 

vezi fața! A fost o plăcere să știu că te-ai speriat 

mai tare de ce ți-a spus el atunci, decât de balta în 

care ai căzut, atât de tare încât nici cea mai caldă 

plapumă nu ți-a absorbit frica. Privește-te, deci, 

pus, aici, în fața mea. Nimeni nu te poate auzi seara 

în somn. Suntem doar noi doi. Și el. Chiar credeai 

că ai câștigat? Cât timp ai crezut că poți să stai în 

casele lui și să trăiești pe banii lui fără să resimți 

consecințele? 

Îți spun adevărul, Rațiule! El nu te va ierta, iar eu 

nu te voi uita. Ai sânge pe mâini. Sângele lui. Și de 

data asta, nu o să scapi. Zidul a fost spart. Nu mai 

are rost să te ascunzi. Ochii oamenilor o să te 

înțepe, gurile lor o să te sperie, și eu, nici ca prieten 

nu o să te pot ajuta, ci te voi lăsa să fii cuprins de 

adevărul pe care l-ai creat și pe care l-ai uitat. 

Înainte să plec, trebuie să recunosc că ai fost un 

alergător bun, dar coapsele te-ngreunează și 

mâinile ți-s reci. Oare cât mai poți alerga? 

,,Ar cam trebui să ies din apa înghețată 

Și într-un final, să recunosc că v-am trădat, 

Dar din cuvinte curge sânge, 

Nu poți să speli ce s-a pătat.“ 

 

Alexandru Ioan LAZĂR 

Infantia 

Simt cum anii de liceu s-au scurs asemenea 

nisipului dintr-o clepsidră. 

Regina Infantia era mereu lângă mine, dar acum 

simt cum prezența ei începe să nu mă mai 

surprindă. E în curs de dispariție... simt cum pașii 

ei încep să fie din ce în ce mai distanți și mai 

robotici. Aș minți dacă aș spune că puțin îmi pasă, 

pentru că totuși, era printre primii mei prieteni. Țin 

minte cum întâia oară când am văzut-o eram într-o 

pădure. Eram mic și umiditatea și mărimea pădurii 

mă înăbușeau. Oriunde mă uitam vedeam același 

lucru de parcă ar fi fost mai multe copii ale 

aceluiași tablou cu peisaj forestier. Apoi, dintr-

odată, în fața ochilor mei a ieșit o fată. Mică de 

statură și cu păr de culoarea chihlimbarului, 

prezența ei era ieșită din comun. Încet, cu pași mici, 

s-a apropiat de mine și m-a întrebat dacă doream să 

mă joc cu ea. Avea un glas foarte suav și un mod 

de a rosti cuvintele care te calma. Aproape 

instinctiv am zis ,,DA”. Habar n-aveam că eu 

tocmai vorbeam cu o regină. Ne-am jucat aproape 

zilnic de atunci până acum. Dar niciodată nu am
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discutat despre lucruri serioase, pentru că ea 

mereu voia să ne jucăm. De la bun început a fost 

foarte închisă, iar eu am acceptat asta. 

În schimb, pe măsură ce creșteam, curiozitatea 

începea să pună stăpânire pe mine. Simțeam cum 

eu mă schimb și ea rămâne la fel, mereu cu chef de 

joacă și cu un glas domol sui-generis. Am ajuns la 

concluzia că la un moment dat voi fi nevoit să o 

întreb despre viața ei. Și asta o să și fac azi. 

*** 

Regina Infantia nu era o regină propriu-zisă, pentru 

că nu avea un regat. A venit din tărâmuri 

îndepărtate,  dar nu știe exact de unde. Meleagurile 

din care provine sunt populate de copii mici și copii 

mari, timpul trecând cu mult-mult mai încet decât 

aici. Acolo nimeni nu crește, indiferent de vârstă, 

toți rămân la fel. Nu ține minte cum sau când a 

ajuns în pădure, dar știe că s-a mai jucat și cu alți 

copii, care acum au crescut. Creșterea pentru ea 

rămâne un proces foarte complicat de priceput, 

neînțelegând cum copiii de azi devin “adulți” doar 

în câțiva ani.  

,,Pentru mine, toți rămân mereu copii”, a zis ea cu 

un ton aproape de nerecunoscut, dar care tot 

transmitea liniștea. Pe măsură ce zicea mai multe 

despre ea, dispărea din ce în ce în ce mai mult... 

parcă se evapora în fața ochilor mei. Încercam din 

răsputeri să rămân concentrat pe rezolvarea 

enigmei care era trecutul ei, dar eram distras de ce 

vedeam. Pur și simplu dispărea, Infantia dispărea. 

,,Ține minte, pentru mine veșnic vei rămâne același 

copil pe care l-am văzut în pădure. Deși tu crezi 

acum că te-ai schimbat radical, există un lucru care 

mereu va rămâne cu tine oriunde ai fi și oricât de 

bătrân ai fi. Doar nu poți să pierzi o fire așa de 

repede, nu?”. Și cu aceste   cuvinte m-a și lăsat, 

singur, în fața unei noi lumi gata să fie descoperite.  

O lume colosală, care mă înfricoșa. 

Simt cum anii s-au scurs asemenea nisipului dintr-

o clepsidră. 

Patrik Gratian PUSZTAI 

 

 

A fi sau a nu fi 

Mereu m-am întrebat de ce cutare sau cutare om 

este asociat cu o vulpe vicleană. Ce e drept, vulpea 

este un animal interesant – blana roșcată, ochi 

alungiți, migdalați, în perfectă concordanță cu 

forma aerodinamică a botului, iar coada, un fus 

perfect. 

Așadar, de ce un om poate fi o vulpe vicleană? De 

ce vulpea este vicleană? Doar că, așa cum suntem 

învățați de mici, vulpea a păcălit ursul, pentru a-și 

păstra peștele, pe care, oricum, îl furase de la un 

țăran? Doar pentru că reușește să păcălească turtița, 

ademenind-o cu vorbe dulci, să i se așeze pe bot, 

pentru ca apoi să o înfulece? Sau vulpea se numește 

vicleană, pentru a învăța să ne ferim, de fapt, de 
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oamenii care sunt vicleni? Când omul este o vulpe 

vicleană? Care sunt condițiile necesare pentru a 

fi/a deveni o vulpe vicleană? Este bine sau rău să 

fii asociat unei vulpi? Calitățile ei sunt 

incontestabile: frumusețe, istețime, adaptabilitate, 

independență, perseverență. 

Răspunsul l-am găsit a posteriori. Am întâlnit 

oameni despre care am fost avertizată că sunt 

,,vulpi viclene”. Oameni care aveau frumusețea 

vulpii și oportunismul hienei. Oameni nu tineri, aș 

zice. Oameni trecuți de vârsta de mijloc, care au 

învățat, de la alte vulpi, probabil, să fie viclene, dar 

care au avut de câștigat, care au devenit pomi cu 

rod, ca în psalmul lui Arghezi. Atunci mi-am pus 

întrebarea: oare experiența de viață determină omul 

să devină vulpe vicleană sau trebuie să îndeplinești 

niște condiții să devii una? Cred că ultima variantă 

este răspunsul. 

A deveni vulpe vicleană înseamnă a intra, 

obligatoriu, într-o relație de opoziție cu a fi un alt 

animal. Înaripat de data aceasta – bufnița. 

Înțeleapta bufniță. Viclenia nu se asociază cu 

înțelepciunea, așa cum vulpea nu se asociază cu 

bufnița. Ca să fii vulpe vicleană, trebuie să aduni 

multă frustrare, căci nevoia de a-l înșela pe celălalt 

vine din dorința de a avea ce altul nu are și a nu 

putea să îți satisfaci această dorință. De aici 

frustrarea, și deci, viclenia. Mai apoi, viclenia vine 

și din singurătate. Un om frustrat devine singur. 

Pentru a scăpa de singurătate, omul recurge la 

mijloace false pentru a se lipi de cineva, oferindu-i 

garanția falsă a încrederii. Ar mai fi 

,,descurcăreala”, această putere pe care majoritatea 

oamenilor o au și care, din prea multă folosință, se 

transformă în viclenie. 

Toate aceste trăsături se opun înțelepciunii, căci, 

nu-i așa, a fi înțelept înseamnă, până la urmă, a fi 

echilibrat. Astfel, pentru a ne apropia de 

înțelepciunea bufniței în defavoarea vicleniei 

vulpii, ar trebui urmați niște pași simpli: atunci 

când simțim frustrare, nu o vom transforma în 

agresiune față de celălalt, ci o putem canaliza 

înspre activități care să o anuleze. Dacă ne vom 

simți singuri, nu îi vom sufoca pe ceilalți cu 

neputința noastră, ci vom căuta să transformăm 

singurătatea în mijloc de recunoaștere a sinelui. 

Descurcăreala nu intră în discuție, căci omul 

înțelept nu se descurcă, ci descurcă lucrurile. 

Așadar, dragi cititori, ce alegem să fim? Vulpi 

viclene sau bufnițe înțelepte? 

Eu, una, aș vrea să devin o bufniță înțeleaptă, cu 

toate riscurile aferente: ochi holbați înspre exterior 

– nu poți vedea în esență lucrurile decât dacă le 

privești intens și fix, deci să îți asumi singurătatea, 

dacă situația o cere. Asta nu înseamnă că mă voi 

refugia în vârful unui copac, ci că voi accepta 

singurătatea interioară – când cauți în plină zi cu 

lumânarea, tocmai ca Diogene, cu siguranță ești 

singur. De asemenea, descurcăreala îmi va lipsi, 

oricum, bufnița este activă noaptea. Ziua este a 

tuturor, mai ales a celor care pun descurcăreala pe 

prim-plan. Noaptea este a celor care descurcă, nu a 

celor care se descurcă.
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Despre vulpi viclene și bufnițe înțelepte. Pluralul 

substantivelor impune echidistanță, dar nu și 

egalitate. Din nefericire, vulpile domină bufnițele. 

Așa a fost, așa va fi. 

A fi sau a nu fi una dintre ele. Alegerea ne aparține.  

Laura Octavia LUP 

 

În dialog cu doamna profesor 

POP VICTORIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

(În prag de pensionare, d-na prof. de biologie 

Victoria POP a avut amabilitatea să ne răspundă la 

câteva întrebări. Redacția îi mulțumește pentru toți 

anii petrecuți împreună cu noi, elevi și profesori 

deopotrivă, pentru articolele din anii ce au trecut, 

pentru modelul de calm, profesionalism și 

verticalitate pe care ni l-a oferit.) 

1. De cât timp sunteti profesoară? 

Am terminat facultatea  în 1982 și de la 1 

septembrie 1982 lucrez ca profesor. 

2. De ce ați ales să le predați tocmai elevilor de la 

Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”? Ce vă leagă de 

acest liceu? 

Liceul Aurel Lazăr este renumit prin disciplină și 

seriozitate. Elevii din liceul nostru sunt elevi 

deosebiți, cu calități morale, cu bun-simt, 

disciplinați, dornici de cunoaștere, competitivi. Eu, 

în calitate de profesor de biologie, am putut foarte 

bine să  lucrez cu ei. Colegii mei sunt oameni 

deosebiți, sunt dascăli în adevăratul sens al 

cuvântului. Am un respect deosebit pentru fiecare 

și mă simt bine cu ei.  

3. Relatați-ne cea mai frumoasă experiență trăită 

în liceul nostru. 

Sunt mai multe. Am trăit un moment de satisfacție 

deplină când numele elevilor noștri au fost pe lista 

olimpiadei naționale de biologie și au adus și 

premii. 

4. Care credeți că sunt avantajele și dezavantajele  

meseriei de profesor? 

A fi profesor înseamnă a da tot ce e mai bun din 

tine: profesionalism, conduită morală, voință, 

răbdare, consecvență, atitudine pozitivă, ceea ce 

presupune să conștientizezi că în fața ta sunt 

oameni în formare, iar tu ești un model. Avantajele 

de a fi profesor, în opinia mea, se rezumă la 

satisfacția că lecția a fost o reușită, că ți-ai atins 

obiectivele, că ai reușit să atragi elevul și  să-i placă 

să învețe la obiectul de specialitate pe care îl predai, 

că ai obținut rezultate cu elevii la examene sau 

concursuri, că ai respectul lor. Dezavantajele 

acestei meserii sunt mai multe, de exemplu: o 

suprasolicitare nervoasă, o epuizare a răbdării.
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Aceste efecte secundare ale muncii noastre se 
manifestă în timp. 

5. Sunteți mulțumită de decizia dumneavoastră de 

a lucra în acest domeniu? 

Răspunsul este DA. Dacă acum 39 de ani mi s-ar fi 

pus întrebarea asta, răspunsul meu ar fi fost: “Vreau 

să lucrez ca biolog într-un laborator”, dar nu mi-a 

trebuit foarte mult timp, unu-doi ani, ca să 

îndrăgesc elevii, ca să îmi placă să le explic despre 

atâtea lucruri legate de tot ce e viu pe pământ. 

6. Care a fost cea mai plăcută experiență pe care 

ați trăit-o, ca profesor? 

Sunt mai multe experiențe plăcute: acum mi-aduc 

aminte de profesoara mea de biologie din liceu  cu 

care am avut ocazia să fac echipă la corectarea 

lucrărilor de biologie pentru examenul de 

bacalaureat (eram cu definitivatul luat, adică cu 

vechime de trei ani) și atunci nu erau bareme 

detaliate. Eu mă frământam cu acordarea notei pe 

unul dintre subiecte și, la un moment dat, zice: 

,,Fata mea, hai să-ți spun cum apreciez eu punctajul 

la subiectul Funcțiile sistemului nervos”. Din  

starea aceea de incertitudine, de nesiguranță am 

ajuns la o stare de satisfacție, am fost încurajată și 

apreciată de cea pentru care aveam un mare 

respect; încrederea în mine, pentru meseria de 

dascăl a crescut. 

7. Știm că ați fost, la un moment dat, și director al 

unei instituții de învățământ. Cum vi se pare munca 

unui director comparativ cu a unui profesor? Pe 

care ați preferat-o? 

Da, am funcționat un an ca director adjunct. Când 

am acceptat propunerea, am crezut că voi putea 

ridica nivelul profesional la Liceul tehnologic 

Transilvania, dar mi-am dat seama că nu voi reuși 

pentru că nu aveam aptitudini de conducător, pur și 

simplu nu-mi plăcea funcția. Mi-am zis că eu pot 

face mult mai multe la ore, între elevi, unde mă 

simțeam ca peștele în apă. 

8. Ce părere aveți despre predarea și învățarea în 

mediul online? A fost o provocare pentru 

dumneavoastră? 

Predarea și învățarea online chiar a fost o adevărată 

provocare pentru mine, la început mi-am făcut 

probleme neștiind cum va fi, dar am reușit să 

desfășor orele. Ce nu am reușit este faptul că nu am 

putut urmări atenția elevului, nu simțeam pulsul 

clasei. Eu le spuneam elevilor că în această situație 

este pe rol în mai mare măsură conștiința fiecăruia. 

Eficiența este mai scăzută decât atunci când suntem 

în sala de clasă. 

9. Spuneți-ne ceva despre generația pe care ați 

pregătit-o pentru examenul de bacalaureat 

Am pregătit multe generații pentru examenul de 

bacalaureat, am făcut multe ore de pregătire, dar 

am și avut rezultate bune și foarte bune. În ultimii 

zece ani am avut un singur elev care nu a luat proba 

de biologie în sesiunea iunie-iulie. Recomand 

elevilor să fie consecvenți, dacă își aleg biologia la 

bacalaureat, pentru că nu se poate asimila atât de 

multă informație cu termeni de specialitate într-un 

timp scurt.                                                                                                                       

10. Ce sfat aveți pentru elevii din ziua de azi?  

Sfatul meu este: Tratați școala cu mai multă 

seriozitate. Nu treceți pasivi pe lângă o instituție 

culturală, mergeți la teatru, la muzee, nu doar 

pentru a trece timpul, ci și pentru a vă îmbogăți voi 

cunoștințele. Nu stați atât de mult în fața telefonului 

și a calculatorului.
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11. Vă rugăm să enumerați trei calități pe care ar 
trebui să le aibă orice om, de orice vârstă. 

Trei calități ale omului valabile la orice vârstă: 

respect, vointă, consecvență în ceea ce face.  

*** 

În final, aș vrea să mulțumesc colegilor mei de la 

liceul Lazăr pentru acești ani minunați petrecuți 

împreună, pentru colegialitate, susținere și pentru 

tot ajutorul primit de câte ori am avut nevoie. A fost 

o reală plăcere să muncesc aici și să știu că mă pot 

baza pe voi oricând am avut nevoie. Succes mai 

departe, drum drept și multe bucurii!                                                                  

(Întrebări și editare: Iarina Flavia CUC) 

* 

Interviu cu șeful de promoție de la 

REAL Sorina Moza 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De ce ai ales Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” în 

defavoarea altor licee? De ce profilul real? 

Clasa a VIII-a și încheierea ciclului gimnazial a 

venit cu o sumedenie de schimbări pentru mine. 

Eram indecisă în legătură cu specializarea pe care 

să o aleg, însă, de mic copil am avut o pasiune 

pentru matematică și fizică, de aceea am ales până 

la urmă, în ultimul moment, profilul real, 

specializarea matematică-informatică. De 

asemenea, alegerea liceului a fost făcută la fel de 

greu, pentru că, venind din mediul rural, nu știam 

ce direcție să urmez. În acest liceu aveam câteva 

cunoștințe și aflasem de reputația bună a acestuia 

cu mult timp în urmă, de aceea am ales să fac parte 

din colectivul său de elevi. 

2. Care este programul zilnic al unui șef de 

promoție? 

În ceea ce privește programul șefei de promoție, pot 

spune că mereu a fost unul încărcat, deoarece 

încercam să combin învățatul și temele cu ceea ce 

îmi place să fac. În momentul în care mi-am stabilit 

obiectivele, mi-a fost ușor să-mi gestionez timpul 

în așa fel încât să am loc și pentru hobby-uri, dar și 

pentru școală, munca de aprofundare realizând-o 

cu ușurință.  

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

competitiv, ca elev? 

Mediul competitiv poate reprezenta un factor 

important pentru unii elevi, însă, pentru mine, rolul 

cel mai important l-a ocupat ambiția și dorința de 

a-mi depăși limitele și de a-mi îndeplini obiectivele 

puse la punct încă de la începutul liceului. Mereu 

am încercat să fiu cea mai bună versiune a mea și 

să dau tot ce-i mai bun, de aceea am reușit să-mi 

îndeplinesc și unele idealuri, prin faptul că eu mi-

am fost mereu cel mai mare critic. 

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. 

De-a lungul anilor de liceu m-am implicat în 

numeroase proiecte de voluntariat, cum ar fi Clubul 
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,,IMPACT”. Am participat la o  sumedenie de 

concursuri școlare și olimpiade, în special la 

matematică, la concursul județean de matematică-

informatică “Gheorghe S. Nadiu”, unde am reușit 

să obțin un premiu semnificativ pentru mine cu 

ajutorul profesorului coordonator, Băguț Ciprian. 

De asemenea, am participat la târguri de științe ori 

alte proiecte cu îndrumarea profesorilor care m-au 

stimulat atât mental, cât și creativ, datorită pasiunii 

pentru științe, oferindu-mi posibilitatea de a-mi 

dezvolta mult bagajul de cunoștințe. 

5. Consideri activitățile extrașcolare importante? 

În ce măsură cele în care te-ai implicat în liceu te-

au ajutat să te dezvolți? 

Activitățile extrașcolare au reprezentat pentru mine 

mereu o modalitate de relaxare, alegând mereu să 

fac ceea ce îmi place și ceea ce mă pasionează. 

Aceste activități m-au ajutat să mențin un echilibru 

în viața de liceu, dar mi-au oferit și o șansă de 

dezvoltare personală. 

6. Ai avut timp să te ocupi de pasiunile/hobby-urile 

tale? Dacă nu suntem indiscreți, le poți împărtăși? 

Pot spune că timpul meu liber a fost mereu restrâns, 

datorită activităților în care m-am implicat, dar și 

timpului acordat învățatului. Totuși, am reușit să 

mă ocup și de pasiunile mele, cum ar fi cititul, 

desenul grafic, ori pictura, realizând numeroase 

schițe și tablouri, fiind o modalitate de relaxare și 

de deconectare de la tot stresul acumulat. 

7. Cum te-a influențat mediul din internat în a 

învăța departe de familie? 

Pentru mine, mediul din internat a devenit un 

mediu familial în scurt timp, de aceea, nu a 

reprezentat o piedică pentru învățat. Prietenia cu 

unii din colectivul internatului, m-a ajutat să mă 

simt în largul meu și să-mi continuu fără probleme 

atât activitățile școlare, cât și pe cele extrașcolare, 

departe de familie. 

8. Se spune 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 

liceului? Vorbește-ne despre el/ea. 

În acești ani de liceu am avut șansa de a cunoaște 

profesori implicați și dedicați meseriei de dascăl, 

care au făcut viața de liceu și orele de curs mult mai 

plăcute. Unii dintre profesorii care au reușit să mă 

marcheze au fost doamna dirigintă Berdie Rodica, 

care s-a implicat mereu pentru clasa noastră, 

doamna profesoară de limba și literatura română 

Farcaș Tabita care și-a rupt din timpul dânsei 

pentru a-și oferi mereu ajutorul, dar și doamna 

profesoară Bob-Varodi Maria care a transformat 

orele de curs într-o adevărată plăcere și relaxare. 

De altfel, aceștia nu sunt singurii profesori 

implicați care mi-au marcat viața de liceu. 

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

dezastru? Cât de frustrată te simți pentru acest 

final de liceu? 

Niciodată nu credeam că finalul de liceu va fi atât 

de marcant pentru mine.  Schimbările care au avut 

loc pentru acest final de liceu reprezintă pentru 

mine, mai mult, o lecție, deoarece ar trebui să 

apreciem mai mult timpul petrecut în compania 

celorlalți. 

10. La ce universitate/facultate vei merge? 

Pentru viitorul meu, am decis să urmez cursurile 

Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia 

Informației, deoarece pot în continuare să-mi 

dezvolt unele pasiuni descoperite în perioada 

liceului. 
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11. Ce a reprezentat Liceul Teoretic Aurel Lazăr 

pentru tine? 

Liceul Teoretic Aurel Lazăr, pentru mine, 

reprezintă o treaptă în viață, care a contribuit la 

dezvoltarea mea și la persoana care sunt în 

momentul de față. Acest liceu va rămâne mereu 

întipărit în memoria mea, alături de momentele 

trăite în băncile și pe holurile acestuia de la primul 

clopoțel, boboc fiind în clasa a IX-a, până la ultimul 

sunet, cel de încheiere.  

(Întrebări și editare: Ioan Alexandru LAZĂR) 

*** 

Interviu cu șeful de promoție de la 

UMAN 

Karina BIȚIȘ 

1. De ce ai ales Liceul Teoretic Aurel Lazăr” în 

defavoarea altor licee? De ce profilul uman? 

După opt ani petrecuți în liceul teoretic ,,Onisifor 

Ghibu", dorința de a studia la o altă instituție de 

învățământ a fost definitorie în vederea alegerii 

liceului ,Aurel Lazăr. Totodată, doi membri ai 

familiei mele sunt foști absolvenți ai liceului ,Aurel 

Lazăr, iar aceștia m-au îndrumat spre a le urma 

calea. Ba chiar mai mult, șefa de promoție a anului 

1996 este mătușa mea, lucru care m-a motivat și 

mai mult să-i calc pe urme. 

Cât despre profilul ales, pot spune că nu era cel 

dorit inițial de mine. Visul meu era de a intra în 

clasa de biologie-chimie, însă media de admitere 

nu mi-a permis acest lucru, așa că am fost 

repartizată pe profilul de științe sociale. La aflarea 

veștii nu am putut să mă bucur pe deplin, dar eram 

fericită deoarece intrasem la liceul dorit. După 

primele luni de școală m-am atașat de colegi, am 

observat că materiile mi se potrivesc destul de bine 

și pot face față cu brio oricărei provocări, prin 

urmare am abandonat ideea de a mă transfera. 

2. Care este programul zilnic al unui șef de 

promoție? 

Programul meu de zi cu zi de după școală constă în 

3-4 sau 5 ore acordate studiului, întrerupte la 

fiecare 50 de minute de câte o pauză de 15 minute. 

În restul timpului rămas prefer să ies în oraș sau la 

o plimbare pentru a mă recrea, dar acest lucru nu se 

întâmplă zilnic. Câteodată simt nevoia de a rămâne 

acasă alături de bunici și de a povesti împreună. Ei 

sunt oamenii care mereu m-au sprijinit și datorită 

cărora am ajuns eu cea de acum. 

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

competitiv, ca elev? 

Un mediu competitiv consider că este propice unui 

elev cu potențial și voință de performanță. 

În clasa mea acest spirit competitiv s-a resimțit încă 

din clasa a 9-a când 3-4 colegi ne aflam la câteva 

sutimi diferență unul față de celălalt. Această 

situație m-a ambiționat pe an ce trecea tot mai mult, 

lucru care se observă privind rezultatele obținute. 

Așadar, învățam din plăcerea de a ști, dar și din 

dorința de a fi cea mai bună și de a mă autodepăși. 

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.
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În clasa a X-a am fost de-a dreptul fascinată de 

materia numită educație antreprenorială. Odată cu 

organizarea concursului care consta în înființarea 

unei afaceri proprii, a unei firme de exercițiu, n-am 

ezitat nicio secundă și m-am înscris alături de încă 

câteva colege. Am fost atât de implicate, încât  

proiectul nostru a fost declarat câștigător la nivel de 

școală după aproape 3 luni de muncă. 

Până în momentul actual îl consider cel mai creativ 

concurs la care am participat. 

5. Consideri activitățile extrașcolare importante? 

În ce măsură cele în care te-ai implicat în liceu te-

au ajutat să te dezvolți? 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante și 

intervin în dezvoltarea armonioasă a unui elev. De 

cele mai multe ori, elevii implicați în astfel de 

activități obțin rezultate școlare bune și foarte bune 

datorită perspectivei largi și pozitive de a privi 

viața. 

În acești ani de liceu am fost pentru o scurtă 

perioadă de timp membră a clubului IMPACT 

Lăzăriștii. Tot atunci am avut ocazia să organizez 

împreună cu echipa o seară de film care s-a 

desfășurat în sala festivă a liceului nostru, iar banii 

obținuți în urma vânzării biletelor au fost folosiți în 

scopuri caritabile.  

Mi-a făcut o deosebită plăcere să mă implic într-un 

proiect de acest gen. 

6. Ai avut timp să te ocupi de pasiunile/hobby-urile 

tale? Dacă nu suntem indiscreți, le poți împărtăși? 

 

Hobby-ul meu este desenul. Aceasta este arta prin 

care mă pot exprima liber și reprezintă refugiul 

meu principal. Desenând, simt că mă dezleg de tot 

stresul acumulat căci, să recunoaștem, învățatul 

poate deveni de multe ori un factor de stres.  

Timp pentru schițat aveam mereu, iar dacă nu 

aveam, încercam să-mi organizez lecțiile astfel 

încât să-mi pot permite cel puțin o oră de recreere. 

7. Se spune 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 

liceului? Vorbește-ne despre el/ea. 

De mică am fost învățată de către bunici să văd în 

special partea bună a fiecărei persoane și să urmez 

doar exemplele pe care le consider demne de urmat 

din jurul meu.  

În fiecare dintre foștii mei profesori am găsit câte 

un exemplu. O calitate specifică fiecăruia dintre ei 

este modul în care se implicau la cursuri și 

devotamentul absolut față de materia predată. Este 

un lucru formidabil să fii învățat de către cineva 

care pune atât de mult suflet în ceea ce face, iar pe 

această cale țin să le mulțumesc pentru răbdarea, 

înțelegerea și sprijinul acordat! 

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

dezastru? Cât de frustrată te simți pentru acest 

final de liceu? 

Pornind de la premisa că toată viața este o continuă 

învățare, pot afirma cu certitudine că fiecare etapă 

este un câștig. Ultimele luni de școală nu au fost un 

dezastru, nu au fost un succes nemăsurat, pur și 

simplu au fost un pas către ceea ce numim final. 

Frustarea este un instrument al fricii și neîmplinirii. 

Nu am simțit frustrare, poate doar un gram de 

teamă, teama de a nu mă ridica la așteptările pe care 

cei dragi le au de la mine, teama de a nu atinge 

nivelul pe care tot eu singură mi l-am impus.



ANUL XIII – IUNIE 2021 

EXPERIENȚE INEDITE – 21 

9. La ce universitate/facultate vei merge? 

Traseul meu profesional l-am hotărât când am 

realizat că menirea mea în viață este de a fi lângă 

oameni. Îmi doresc să fiu lângă semenii mei nu 

doar la bine, ci și la rău. Astfel, decizia a fost una 

relativ ușoară, voi fi studentă la Medicină. 

10. Ce a reprezentat Liceul Teoretic „Aurel 
Lazăr” pentru tine? 

Liceul este etapă cea mai frumoasă din viață. Cel 

puțin așa spun cei mai învățați. Nu pot afirma cu 

certitudine că așa este. Îmi rezerv dreptul de a mă 

convinge anii ce vor urma.  

Să fiu lăzăristă e o onoare, voi purta cu cinste 

numele liceului meu în tot ceea ce îmi va aduce 

viața. 

(Întrebări și editare: Larisa Alexandra CICORT) 

 

Întoarcerea la școală 

 

…Școala a reînceput… 

După numeroasele luni în care majoritatea dintre 

noi nu am renunțat la pijamale, ele alcătuind noua 

noastră uniformă, am fost constrânși de context să 

ne mobilizăm pe toate planurile, moral, fizic și 

spiritual; să cautăm prin dulapuri, prin poduri sau 

mai știu eu pe unde vestitele noastre uniforme în 

culoarea de semnătură, albastrul. Și astfel mai cu 

entuziasm, mai fără, ne-am trezit toți înapoi în 

bănci, acolo unde modalitatea de a ne închide 

camerele și microfoanele a devenit absentă fiind 

obligați să înfruntăm totul fără pic de ezitare.  

Venind vorba de absențe și de ieșirile ,,subtile” din 

meet, - vezi, Doamne, a căzut nenorocitul de net – 

acestora le-a luat locul o modalitate mai puțin 

convenabilă din punct de vedere logistic, dar totuși 

mai palpitantă, și anume clasicul chiul. Fie pe 

centru, fie, mai modest, prin parcuri, chiulurile au 

același efect și anume satisfacție absolută atunci 

când îți iei colegul sau colega de bancă și vă 

strecurați printre norocoșii colegi care ies puțin mai 

devreme. 

Nici revederea cu profesorii nu a fost așa de 

teribilă, deși emoțiilor de revedere le-a luat locul 

stresul de a scrie cinci luni de materie în doar două 

zile. Totusi, vorba din popor care sună așa ,,nici 

dracu nu e așa de negru” s-a adeverit și, încă din  în 

primele ore, am ales să facem haz de necaz și să 

continuăm în ritm normal. 

Întâlnirea cu colegii este cu totul altă poveste. 

Numeroasele subiecte nedezbătute în atâta timp au 

fost abordate de la începutul programului până la 

terminarea acestuia, iar majoritatea dintre noi am 

avut șansa să ne revedem iubiții colegi de bancă. 

De altfel, și numeroasele ,,drame” specifice vieții 

de liceu s-au reîntors, ținându-ne ocupați în pauze. 

Acestea fiind spuse, dragi cititori, școala a 

reînceput și, după cum se zice, noi să fim sănătoși 

că necazul vine el singur. 

Andreea Renata SUCIU 
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Nera 

Viața la țară, fără Nera, nu mai are niciun farmec. 

Iarba gazonului e verde, perfect tunsă, dar lipsită de 

viață. Florile zâmbesc atrăgător din toate părțile – 

de la ferestre, de pe terasă, din mica grădină ce 

împrejmuiește casa. Soarele nu se mai ascunde de 

o săptămână încheiată, dar, parcă, lumina lui nu 

mai e cum era, acum, de când Nera nu mai este. 

Copil fiind, ca un dat, îmi apăreau în cale fel de fel 

de animăluțe rănite, care, parcă implorau milă și 

atenție: o pisică muribundă, lovită de o mașină pe 

marginea drumului, un pui de iepure de câmp, 

rătăcit, nu se știe cum, în curtea păsărilor, un pui de 

pasăre, fără pene, căzut din cuib, care, obligatoriu, 

trebuia salvat. Toate au intrat, până să moară, în 

atenția mea de copil preocupat de salvarea micilor 

lui prieteni. 

Istoria se repetă, ca întotdeauna. 

 

Nu demult, mi-a apărut în cale, gata să fie lovit de 

roțile mașinii pe care o conduceam, un ghem 

pricăjit de blană neagră, ud de ploaie, mort de 

foame și de epuizare. Instinctele de salvator au 

renăscut în mine și, susținută de propriii-mi copii, 

luăm ghemul în mașină – o cățelușă neagră, neagră, 

fără nicio pată de altă culoare, tremura pe bancheta 

din spate. Pe lângă că era malnutrită, cățelușa era 

plină de râie. Am trecut peste acest aspect, am 

spălat-o, am hrănit-o și, în aceeași seară, a devenit 

un alt membru al familiei noastre. În două 

săptămâni, cu tratament medicamentos și cu multă 

atenție din partea noastră, Nera a devenit cu totul 

alta. O cățelușă jucăușă, atentă, inteligentă și foarte, 

foarte afectuoasă. Ghiceam în privirea ei, în felul 

cu care ne urmărea gesturile, cum ne introducea în 

jocurile ei, că nu face decât să ne mulțumească că 

a fost salvată  de la un sfârșit sigur, pe marginea 

drumului – dacă nu lovită de vreo mașină, moartă 

de inaniție. 

Ne-am bucurat de Nera în fiecare sfârșit de 

săptămână, aproape trei luni. Îl așteptam cu 

nerăbdare, să mergem la țară, să ne bucurăm de 

Nera. Și cu Nera. 

De o săptămână, Nera nu mai este. Primul sfârșit 

de săptămână fără Nera a fost trist. Lipsit de 

farmec, de culoare, de bucurie. Cu toată iarba verde 

din curte, cu toate florile din gemuri, cu tot soarele 

de pe cer. 

Laura Octavia LUP 

Episodul 2: Primii pisoi  

Azi am donat primii pisoi născuți de Cate: Nicky și 

Tiger. Am rămas iar singuri, pisicile mari și cu 

mine. Drăguții de ei, nici n-au știut ce li seîntâmplă.
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Mămica lor dormea și, profitând de asta, i-am luat 

de lângă ea, i-am lăsat să se joace 10 minute în casă 

– unde n-au avut acces niciodată și unde erau 

fericiți că au găsit un teritoriu nou de explorat – 

apoi i-am pus într-o cutie și i-am dat doamnei care 

a venit după ei. După ce s-au jucat ei fericiți și 

curajoși la mine pe terasă, când i-au scos afară, pe 

ușa din față, Nichita s-a făcut ghem în cutiuță, dar 

Tiger voia să iasă afară. Apoi s-a liniștit și a stat 

cuminte cu copiii din mașină. Sper să le meargă 

bine, să se acomodeze repede. Aici erau deja 

stăpâni, nu se temeau de nimic (decât de zgomote 

puternice) și mă întâmpinau veseli de câte ori 

mergeam să le dau de mâncare sau ieșeam să ne 

jucăm. Acum n-o să mă mai întâmpine Nicky, 

sărind repede din cutia lui sau Tiger sceptic și 

venind prin ocolire pe piciorul meu, mâncând doar 

după o tură de joacă, pândindu-mă când auzeau ușa 

și uitându-se cu ochișorii mari la mine ca la o 

arătare de pe altă lume.  

 

Cine era uriașa care avea grijă de ei? Totuna cu cea 

care i-a dat unor străini și-i va uita? 

Mi-a fost greu să mă despart de ei. Îi cunosc de la 

naștere, am fost moașă pentru amândoi. Nicky a 

fost primul născut, cel mai deosebit: alb cu niște 

pete negre (mai ales ”ochelarii”) plus codița. 

Născuți de ziua lui Nichita, pe el l-am botezat 

instantaneu. Tiger era pisica clasică (din imaginația 

mea și de pe pliculețele de whiskas. 10 zile am 

așteptat să facă ochișori, apoi i-am mutat la căldură, 

i-am urmărit când au început să se târască, apoi să 

meargă tremurat, până acum când deja nu-i mai 

prindeam decât cu greu.  

Bijuteriile mele, jucăriile mele, puișorii mei au 

plecat în lume să se facă pisici mari.  

  

Elena LUCA 

 

 

 

 

Un test inedit 

În sala de clasă, elevii așteptau cu emoție apariția 

profesorului, căci era anunțat un test surpriză. 

Profesorul le-a împărțit foile de hârtie, așa cum 

avea obiceiul. Apoi le-a cerut să întoarcă foaia, dar 

spre mirarea lor, nu au găsit probleme sau întrebări, 

ci au văzut o mică pată neagră în centrul acelei coli 

albe de hârtie. 

  

„Vreau să scrieți despre ce vedeți acolo”, le-a spus 

profesorul. Derutați și ezitanți, elevii au privit 

mirați coala din fața lor, apoi, rând pe rând, au 

început să scrie. 

La final, profesorul a strâns foile tuturor, s-a așezat 

la catedră și a început să citească cu voce tare din 

răspunsurile elevilor. Toți au descris punctul negru, 

au încercat să definească mica pată de culoare, 

poziția în pagină, forma, ce ar putea simboliza, și-

au folosit bogata imaginație concentrându-se pe 

acest mic punct.

lecția despre 
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„Acest test nu a fost conceput pentru a vă da niște 

note, ci pentru a vă oferi o temă de meditație: 

nimeni nu a scris despre partea albă a paginii. Toți 

v-ați concentrat pe pata neagră și uneori așa se 

întâmplă și în viață. Insistăm să ne focalizăm pe 

pata neagră, care poate fi orice: o problemă de 

sănătate, o lipsă financiară, o neînțelegere în 

familie, o dezamăgire în viața personală, o supărare 

sau o problemă efemeră.  

Punctul negru este foarte mic în comparație cu 

coala albă a paginii. Neîmplinirile pe care le putem 

avea în viață sunt mici în comparație cu bucuriile 

pe care le trăim zi de zi, ele însă tind să ne ocupe 

întreaga minte, să ne întunece orizontul. Încercați 

să priviți dincolo de punctul negru, bucurați-vă de 

fiecare clipă pe care viața v-o oferă.” 

 

* 

Din mărturisirile unui duhovnic 

 

Părintele Iustinian Chira a păstorit mănăstirea 

Rohia aproape 30 de ani. Într-un interviu, a povestit 

o întâmplare demnă de menționat. 

Pe când era duhovnic a cunoscut un tânăr de 22 de 

ani, cu o problemă gravă de sănătate. Suferea de 

insuficiență cardiacă, iar medicii erau neputincioși, 

inima putând să cedeze în orice moment. După doi 

ani de studenție la Facultatea de Medicină, a trebuit 

să renunțe la viața studențească din cauza afecțiunii 

cardiace. Tânărul Alexandru era credincios, dar nu 

înțelegea de ce Dumnezeu i-a dat această suferință. 

De ce nu poate și el să se bucure împreună cu 

colegii săi, cu prietenii lui, ci trebuie să zacă pe 

patul de suferință. Părintele relatează: 

„Eram stareţ aici, la Rohia. Şi a trimis vorbă – el 

era din Târgu Lăpuş – să merg să-l vizitez imediat. 

M-am dus la el şi, când am ajuns, era pe pat, stând 

— nu era culcat. Şi zice: 

– „Aţi venit, părinte stareţ?” 

– „Am venit”. 

– „V-am chemat, pentru că vreau să mă spovedesc 

şi să mă cuminec şi apoi să mă întorc înapoi la 

lumea pe care am văzut-o după ce am murit”. 

Apoi mi-a povestit ce i s-a întâmplat. 

„Atunci când am văzut că nu mă pot salva din 

moarte, am căzut într-o mare deznădejde şi revoltă 

împotriva lui Dumnezeu şi L-am înjurat pe 

Dumnezeu şi L-am blestemat pe Dumnezeu: „De 

ce-mi iei viaţa? De ce nu mă laşi să trăiesc?”. Şi 

după clipa morţii au venit doi îngeri şi m-au luat şi 

m-au dus până la un orizont. De acolo, am văzut 

lumea aceasta care a rămas, iar în faţă am văzut 

cealaltă lume. Dar când a fost gata să mă trimită 

dincolo de orizont, am auzit o voce care a zis:  

«Nu-l putem primi la noi, pentru că ne-a blestemat 

şi s-a lepădat de noi. Dar nu-l putem arunca în iad, 

pentru că e tânăr şi e curat, fără păcat. Duceţi-l 

înapoi, să se spovedească şi să se împărtăşească şi 

apoi va veni la noi!»” 

Aşa mi-a spus acest tânăr, care terminase doi ani de 

medicină, deci nu era un om fără carte: „Şi aşa 

m-am pomenit din nou aici, pe pat. Şi de aceea am 

trimis după dumneata să vii, să mă spovedesc, cum 

am auzit porunca. Să mă spovedesc, să mă 
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împărtăşesc şi apoi mă voi întoarce înapoi la lumea 

pe care am văzut-o dincolo de orizont”. 

Şi eu, ca oricare om, am încercat să-l 

mângâi:„Lasă, Alexandru, o să te faci sănătos!” 

Şi atunci, m-a refuzat şi a spus: 

„Nu! Eu nu cer să mă fac sănătos! Nu aceasta o cer! 

Eu îţi cer dumitale, părinte stareţ, să vii să-mi faci 

înmormântarea. Şi am o rugăminte, pe care ţi-o 

fac” — mi-a spus Alexandru — „după ce o să-mi 

faci înmormântarea, întotdeauna să le spui 

oamenilor, în toată viaţa ta, şi mai ales tinerilor. 

Întâi, să creadă în Dumnezeu. Doi, să creadă că 

au suflet nemuritor. Trei, să creadă în viaţa 

veşnică, în lumea cealaltă.”  

Acest lucru încerc să îl vestesc eu de 70 de ani. Şi 

pe timpul regimului comunist am vorbit împotriva 

ateismului, aşa vorbesc şi acum împotriva 

nihilismului, împotriva nebuniei. Necredinţa, 

ateismul sunt semnele ignoranţei supreme. Şi cerul 

şi pământul se cutremură de individul care 

tăgăduieşte şi spune că nu este Dumnezeu. În cei 

70 de ani de când slujesc ca preot am văzut 

neîncetat puterea lui Dumnezeu. Şi această putere 

sunt dator să o vestesc toată viaţa mea.” 

 

Culese de prof. Vasile JUNCU 

 

 

Dragi absolvenți, 

Vine o vreme, în viața fiecărui om, în care ar trebui 

să se oprească timpul, să se tragă linia, să se facă 

socoteala. Așa spune Marin Sorescu în poezia 

Contabilitate: ”Vine o vreme / Când trebuie să 

tragem sub noi / o linie neagră / Și să facem 

socoteala. /  Câteva momente când era să fim 

fericiți, / Câteva momente când era să fim frumoși, 

/ Câteva momente când era să fim geniali”. 

Această contabilizare o ținem la finalul oricărei 

etape din viață, pentru că astfel, ajungem să ne 

cunoaștem cu adevărat. Azi, voi trageți o linie 

,,albastră” ca azuriul cerului, linie ce desparte 

copilăria și adolescența de maturitate. Părăsiți 

astfel o perioadă minunată formată din momente în 

care ați fost fericiți și frumoși. Frumusețea voastră 

irumpe acum în acest emoționant moment în care, 

iată, porniți în ,,zbor spre fericire”. Vă urez  

împlinire, putere de a birui opreliștile vieții, 

fericire, succes deplin în ceea ce vă doriți. 

                                                                                                     

                                                                                                      

Director, prof.  Ioana MLADIN 

 

Mesaj pentru clasa a XII-a A 

 
Acum, când încheiați una dintre cele mai frumoase 

etape ale vieţii – liceul, vă invit la un moment de 

amintire a clipelor petrecute în acest liceu: patru ani 

de studii, cu atâtea ore de curs, teorie și laboratoare 

și de asemenea momentele frumoase trăite alături 

de colegi și de profesori. Testele cu multe emoții și 

tezele (vă mai amintiți de ele?),”nu ne interesează”, 

”la ce ne ajută asta?”, ”iară mate?”, ”grădinița 

legănătoare”, lângă ”eu vreau să știu” sunt și ele 

printre clipele frumoase. 

gânduri 
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Aveți în fața voastră un examen important : 

examenul maturității. Să-l treceți cu bine ! Să aveţi 

încredere în voi şi să fiţi convinşi că ceea ce aţi 

realizat până în acest moment înseamnă enorm. 

Viața care vă așteaptă vine la pachet cu bune și 

curele, cu greu și cu ușor, cu distracție și cu muncă. 

Să aveți putere și înțelepciune să învățați din toate. 

Numai învăţând şi muncind putem spera la 

rezultate. 

 Luaţi cu voi tot ce aţi învăţat bun în aceşti ani de 

liceu şi nu uitaţi că porţile și ușile liceului nostru 

rămân deschise tot timpul pentru voi. Mult uccess! 

     

 Prof. diriginte Rodica BERDIE 

Mesaj pentru clasa a XII-a B 

 

Pentru voi anii 2017-2021 au fost... 4 ani frumoși... 

4 ani bogați... 4 ani încărcați cu de toate (face to 

face, online, meet, no meet, vacanțe 

neprogramate...), ...4 ani în care ați trăit intens și în 

care ați învățat multe despre viață, despre oameni, 

dar mai ales despre voi. Au fost 4 ani în care v-ați 

descoperit și redescoperit, în care v-ați maturizat, 

au fost 4 ani în care ați scris și încheiat un capitol 

minunat al poveștii vieții voastre. Au fost 4 ani în 

care ați acumulat multe cunoștințe din toate 

domeniile. 

Așa cum știți, trecerea într-o nouă etapă a vieții se 

face prin închiderea, respectiv deschiderea unei uși, 

dar trebuie să alegeți cu multă grijă și dibăcie ușa 

ce urmează să o deschideți pentru că, uneori, ușile 

pot fi înșelătoare. Unele uși, deși sunt ponosite și 

mai puțin strălucitoare, duc spre cele mai frumoase 

drumuri, iar unele uși, deși sunt strălucitoare, duc 

spre drumuri anevoioase pline de piedici. Sper și-

mi doresc ca voi, în viață, să deschideți doar acele 

uși care duc spre fericire. Vă doresc să aveți parte 

de succes în toate, să aveți parte de tot ceea ce iubiți 

și să vă bucurați din plin de viață și de tot ce e 

frumos. 

Vă iubesc și vă mulțumesc că faceți parte din lumea 

mea frumoasă!  

 Prof. diriginte Rodica JUNCU 

Mocanul 

               Mesaj pentru clasa a XII-a C  

Probabil puțini vă amintiți că în prima zi când v-am 

întâlnit v-am spus o poveste cu un Făt-Frumos și un 

Ferari... Permiteți-mi să închei tot în același spirit. 

Am să vă spun de data aceasta povestea mocanului 

și a daltei sale. 

A fost odată un mocan naiv și tare ambițios care a 

părăsit aerul rariefiat și înmiresmat de conifere, 

stâncile ascunse și reci și lemnul, mai ales lemnul, 

care, cuminte, sub mâna lui, se preschimba în flaut.
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Primea viață. Lemn avea destul, căci pădurea i se 

deschidea. Însă, mocanul își dorea să simtă în 

mâinile sale dibace, piatra care se găsea în vale. Era 

o piatră albastră a cărei strălucire o vedea de sus. Și 

a început să viseze cum mâinile lui vor transforma 

piatra aceea de azur și o va face să strălucească și 

mai tare. 

 

Drumul spre vale s-a dovedit a fi tare anevoios. 

Piatra nu s-a lăsat scoasă cu una cu două... Cum 

reușea să scoată un colț, cum cealaltă parte se 

afunda mai tare în mâlul apei. Truda de extragere i-

a luat mai multe săptămâni, dar idealul său îi 

cucerise orice gând. Nu mai era cale de întoarcere. 

În sfârșit! Piatra era pregătită de cioplit. Și-a curățat 

dalta, căci nu putea să atingă strălucirea pietrei cu 

o daltă murdară. Cioc! Cioc! Cioc! Nimic! Nu se 

întâmpla nimic! Piatra rămânea intactă. Dalta se 

pregătea din nou să lovească roca. Din nou nu se 

întâmpla nimic. Ea rămânea același obiect amorf, 

exact așa cum a fost găsit în mâlul din râu. Pe 

mocan l-a cuprins spaima că l-a părăsit harul. Dalta 

nu transmitea impulsul creator. Spaima s-a 

accentuat în momentul în care a descoperit că piatra 

se transforma în fier. Un fier la care nu mai putea 

ajunge cu dalta. Cu ce să cioplească mocanul? Căci 

de când se știe folosește doar dalta... Fierul necesită 

foc, dar unde să-l găsească, cum să-l folosească? 

Focul arde. Fierul nu se lasă ars, focul nu pătrunde 

fierul. Fierul rămâne o masă amorfă. Un infinit de 

pietre și fier.  

Mocanul își pierde harul creator sau cel puțin așa 

crede el... Nimic nu mai poate scoate din propriile 

mâini. Nu-l mai ascultă nimic. Atelierul se 

transformă într-o arenă de coșmar. Fierul șuieră 

amenințător că se răzbună că a fost luat de acolo, 

din mâl.  

Își ia capul în mâini. Privește spre munte... Îi este 

dor de lemnul lui. Lemnul lui cald. Și deodată 

pornește ceva... Dalta lovește cu putere în inima lui 

din care începe să curgă sânge peste fierul 

îndărătnic. Fierul se înroșește... Dalta sfârtecă 

inima mocanului... Mai rămâne puțin... Roșul 

acoperă fierul... pe ici, pe colo. Uneori vede doar 

roșul. Se bucură că a acoperit rugina... Însă, rugina 

reapare. Nu renunță și își sfârtecă cu încăpățânare 

inima ori de câte ori rugina acoperă fierul. Doar, 

doar roșul iubirii lui va face din fierul amorf o 

imagine caldă și vie... 

Povestea nu ne spune dacă mocanul s-a mai întors 

la muntele său.  

Prof. diriginte Tabita FĂRCAȘ 
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Mesaj pentru clasa a XII-a D 
 

Dragilor, la finalul a patru ani petrecuți împreună, 

vă leagă amintiri frumoase ale unor momente care 

vor rămâne unice în viaţa voastră. Se dorește a fi un 

moment de bilanț. De asemenea, e un moment 

important al devenirii voastre. Achizițiile cognitive 

și formative reprezintă ,,cartea de vizită’’ pentru 

ceea ce va urma. Vă doresc să vă împliniți visurile 

și să ajungeți acolo unde vă doriți. Să aveți o viață 

presărată cu laurii succesului, să fiți inspirați în 

alegerile pe care le veți face și mult Noroc.  

Şi nu uitaţi: „Limpede nu vezi decât cu inima. 

Miezul lucrurilor nu poate fi văzut cu ochii”. 

(Antoine de Saint-Exupéry, Micul Prinţ) 

                                                                                                          

Cu drag, 

Prof. diriginte Cristina Diana BRĂDĂU 

 

Eu și Lazăr 

Începând din clasa a VIII-a, am avut o dorință 

arzătoare să fiu o lăzăristă. Am lucrat și învățat 

intens pentru a-mi atinge țelul care, odată văzut 

împlinit, mi-a adus o imensă bucurie. Pășeam 

timidă, dar entuziasmată pe holurile pe care urma 

să le străbat în următorii 4 ani. Nu ezitam să spun 

cu mândrie, oricui mă întreba, că sunt lăzăristă. Un 

sentiment puternic și de neuitat care încă e bine 

păstrat odată cu acea amintire. În seara de dinaintea 

începerii noului an școlar, de- abia am pus geană pe 

geană. Trează și plină de energie m-am îmbrăcat 

pentru școală, le-am urat  o zi bună părinților și am 

plecat să-mi întâlnesc noii colegi. Nu cunoștem pe 

nimeni în afară de o singură persoană pe care o 

vedeam în generală pe holuri, dar cu care nu 

schimbasem nicio vorbă. M-am așezat tăcută în 

bancă și i-am observat pe colegii mei, încercând să 

le rețin numele. Prima oră, română. Diriginta ne-a 

cerut să scoatem o foaie. „Test din prima oră? Ea 

ne-a cerut să scriem o poezie care să ne descrie 

vara. Majoritatea am rămas cu gura cascată. Ce 

puteam să scriem? Doar câțiva colegi au scris câte 

ceva. Doamna dirigintă dă exemplu poezia unei 

colege, precizând că în aceea sunt prezente 

metafore și că o poezie nu e doar rimă și atât. De 

atunci încolo, am realizat că tot ce am învățat în 

generală nu o să îmi mai fie la fel de util și că voi fi 

nevoită să iau totul de la capăt.  

Sună de pauză. Fiecare de-abia aștepta să iasă din 

clasa înghesuită și să meargă în curte la un laptenis. 

Eu și cu încă vreo 4-5 colegi am rămas în clasă. În 

acea pauză urma să îmi fac prima prietenă de la 

liceu. Am mers spre cea mai retrasă persoană și         

i-am propus să mergem în curte. Spre fericirea mea, 

ea a acceptat și, de atunci, fără să ne dăm seama 

exact când, am devenit prietene foarte apropiate. 

Din păcate, puteam sta împreună doar în pauze, 

căci nu reușeam să stăm una lângă alta în bancă, 

datorită sistemului de aranjare în bănci al dirigintei. 

În vremurile demult apuse mi se părea uneori 

enervant pentru că fix atunci când începeam să mă 

acomodez, trebuia să ne mutăm. Alteori era o 
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ușurare, căci, ori nu-mi plăcea colegul sau colega, 

ori nu-mi plăcea locul fiincă eram fix sub nasul 

profesorilor. Dar în ziua de azi am ajuns să apreciez 

ceea ce a făcut. Dacă ea nu încerca prin metoda ei 

să ne facă mai apropiați atunci în ziua de azi nici nu 

știam de existența unor colegi. Pe lângă faptul că 

ea încerca să ne apropie, noi încălcam și alte reguli. 

În clasa a XI-a lucrurile au început să se schimbe. 

Am intrat cu toții în mediul online. La început, 

eraca o vacanță, dar mai apoi a devenit o povară. 

Lecțiile și înțelegerea profesor-elev nu mai erau 

aceleași, concentrarea asupra orelor era minimă și 

începeam să mă simt din ce în ce mai nepregătită 

pentru bacalaureat. Ce noroc că măcar acum, în 

ultimul ceas, am reușit să mai recuperăm și să mai 

avem niște ultime momente alături. Degeaba mi s-

a spus că acești 4 ani vor trece cum aș clipi din ochi, 

căci nu am dorit să cred. Acum, iată că este 

adevărat și ne aflăm în fața examenului care ne va 

decide viitorul. Le urez mult noroc celor din clasa 

a XII-a, iar celor care urmează să ne „fure” 

diriginta le urez să se bucure de prezența și ajutorul 

ei, căci ea a fost o persoană care mi-a făcut 

experiența în Lazăr mai plăcută, nu doar colegii cu 

prostiile lor. 

Diana ROMOCEA 

Ultimul sunet  

O, dar ce este aceasta? Mă întrebam în timp ce 

răscoleam prin vechiul meu ghiozdan din liceu, în 

căutarea unui pix de culoare roșie, pentru a corecta 

elevilor mei simularea la psihologie (precum 

cotrobăie un copil după dulciurile ascunse de 

părinți, în sertarul secret al bucătăriei). Oh, aici era 

pixul, dar ce este aceasta? O mască? Am luat-o și 

am început să o întorc pe toate părțile ca și cum aș 

vedea prima dată acea bucată de material de 

culoare albastru spălăcit. Am luat-o la piept și m-a 

copleșit un val de nostalgie cumplită... Of, acum 

îmi amintesc, aceasta este masca pe care am purtat-

o la ultimul sunet... Brusc m-am trezit și imaginea 

măștii a dispărut încet, încet din mintea mea... A 

fost doar un vis, dar ce vis, Doamne! Profund 

cuprinsă de melancolia apropierii ultimului sunet, 

la finalul clasei a XII-a, scriu aceste gânduri în 

jurnalul meu, lăsându-mă pradă amintirilor și 

gândurilor. Încă nu-mi vine să cred că termin liceul 

și nu îmi voi mai vedea profesorii și colegii cu care 

petreceam uneori și 6 ore pe zi. În acești ani de liceu 

am trăit fel și fel de experiențe frumoase și mai 

puțin frumoase, dar fiecare m-a învățat că viața 

trebuie trăită așa cum o ai, că o zi rea nu te definește 

pe tine ca întreagă ființă umană, ci din fiecare 

experiență înveți ceva folositor. Nu pot să nu 

recunosc că au fost momente când am vrut să 

renunț, să mă mut la alt liceu, dar cu ajutorul 

profesorilor și al celor mai buni prieteni, am ajuns 
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în clasa a XII-a în același liceu în care am început 

a IX-a.  

Da, fac parte din generația care a prins o pandemie 

și da, am supraviețuit clasei a XII-a, chiar dacă 

toată lumea parcă era pe dos, iar în fiecare lună 

veneau alte și alte știri despre bac și cursuri. Totuși 

această pandemie m-a învățat o grămadă de lucruri. 

Pe parcursul acestor 4 ani, am învățat că nu trebuie 

să fii bun la toate ca să fii un elev bun, iar  notele 

nu te definesc. Chiar dacă nu m-am remarcat și nu 

am ieșit așa de mult în evidență în clasa mea, am 

învățat că e mai bine așa, să faci totul în tăcere, iar 

la final să îi surprinzi pe toți. Abia după liceu, pot 

să afirm că voi intra în adevărata „lume”,  fiindcă 

până acum, a fost doar o perioadă de pregătire, iar 

după ce voi ajunge la finalul clasei a XII-a, voi 

gusta din plin viața de adult cu probe, decizii grele, 

dar și multe bucurii și succese. 

Fericirea și sănătatea ta trebuie să fie mereu pe 

primul loc, deoarece, dacă nu ai grijă de tine, în 

primul rând tu, nimeni nu va avea. O lecție pe care 

am învățat-o de-a lungul liceului și după care mă 

ghidez în viață, este că, indiferent cât de rău s-a 

purtat o persoană și oricât de mult ai suferit din 

cauza acesteia, tu trebuie să o respecți și să o ierți, 

pentru că vei da dovadă de maturitate și de 

înțelepciune.  

În final, doresc să le mulțumesc dirigintei mele și  

profesorilor mei, cu bune cu rele, căci fără ei nu aș 

fi ajuns aici. Apoi, părinților mei și surorii mele 

care mi-au dăruit tot sprijinul lor, colegilor mei cu 

care, deși așa cum erau, nu am avut niciodată 

certuri sau neînțelegeri. În special, le mulțumesc 

colegei mele D. și celei mai bune prietene P. care 

m-au susținut și ajutat enorm în tot ceea ce am 

făcut. Colegilor mai mici le doresc ca orice 

întreprind în viață să facă din pasiune, trăindu-și 

visurile în libertate, știind că după orice ploaie va fi 

un curcubeu superb la capătul căruia va fi o 

comoară imensă pentru fiecare. 

Promite-mi că vei păstra pe veci această amintire 

a mea pe foile tale galben răsfirate.  

                                                                                               

Maria ZARO 

Errare humanum est 

Deși tentația de a vorbi despre toate momentele 

memorabile este mare, mă voi concentra pe ce    m-

a învățat viața de licean. Errare humanum est, una 

dintre cele mai importante lecții, cu toate acestea, 

perseverența va fi mereu mai bună în fața 

obstacolelor. Chiar dacă nu vei fi mereu învingător, 

mai bine depui efort decât să regreți că nu ai 

încercat. Am învățat, de asemenea, că, dacă ești 

înconjurat de oameni care au dorința să crească, te 

vei transforma și tu. Am întâlnit fel și fel de 

oameni, iar concluzia la care am ajuns este că 

fiecare dintre noi avem o parte bună și una rea.
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Nu există rău absolut și bine suprem între oameni, 

iarviața este o luptă constantă. Aș vrea să-i 

mulțumesc acestei lumi pentru viața pe care o 

trăiesc, înconjurat de oameni deosebiți și sper că 

am evoluat atât de dragul cadrelor didactice, cât și 

al meu. Mulțumesc pentru toate eforturile de a mă 

forma și proteja, indiferent de greșelile 

mele.Mulțumesc pentru cea mai calitativă lecție pe 

care am învățat-o și anume că gândirea nu a lăsat 

pe nimeni la greu. Voi fi mereu pozitiv și fericit, 

indiferent de situație, pentru că mereu există ceva 

bun în viață, până și simplul fapt că trăiesc. Acesta 

este răspunsul meu în fața acestei scurte vieți. 

Nathalyn VIDICAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligia VAȘADI - colaj 

Redacția aduce mulțumiri speciale redactorilor și  

colaboratorilor ei din ultimii patru ani care acum 

absolvă liceul: Andreea Brad și Hoduț Darius (XII 

A), Beni Dumbravan, Alexia Eleneș și Denisa 

Mate (XII D), precum și Diana Romocea, Beatrix 

Balog, Andreea Mihaela Ungur (XII C). 

 

Erik GANEA - grafică 

Mulțumim elevilor din trupa de teatru a liceului, 

mai ales Andreei Brad, Alexiei Eleneș și lui Ionut 

Muntean care au fost sufletul micii noastre echipe 

până în pandemie. Le dorim să aibă măcar tot atât 

de mult succes și pe scena vieții precum au avut pe 

scenele orădene. 
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