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EEDDIITTOORRIIAALL  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

RĂMAS BUN, ADOLESCENȚĂ! 

 

 
 

 
          Timpul a trecut peste toţi, iar sfârşitul inevitabil al adolescenţei a venit. Totul a început în 

2009, când bobocii acestui an au păţit timizi pe băncile şcolii. Deşi la început nu îndrăzneau să se 

manifeste, pe parcursul celor patru ani au evoluat. 

  S-au împrietenit, au căpătat încredere în ei, implicându-se astfel atât în activităţile şcolare, 

cât şi extraşcolare. Cu bune şi cu rele, au trecut prin acest ciclu al vieţii împreună. S-au distrat, au 

plâns, au răs şi iată-i absolvenţi ai promoţiei 2013. Acum însă, sperăm că vor trece cu brio 

examenul vieţii lor care le va decide soarta. 

  Unii s-au maturizat pe parcursul liceului, alţii, vrând, nevrând, se vor maturiza păşind într-

un nou început. 

             Aşteptaţi-ne, la anul vă vom călca pe urme.! 

                                       Diana- Elena Burlancea, Anca-Maria Macsim, 

                                                                         Florina-Georgiana Tanasă - Clasa a XI-a C 

 

 
Adio, clasa a XII-a 

 
          Din cei 47 de tineri, participanţi la sondaj, 4 vor să-şi găsească de lucru, în ţară sau 

străinătate, 2 vor să înfiinţeze ferme zootehnice, 2 sunt indecişi.1 vrea să rămână acasă să-şi ajute 

părinţii la treabă, 1 nu are posibilitatea de a urma o facultate, deşi poate şi-ar dori. Restul vor să 

urmeze o facultate, 44 de elevi regretă că termină şcoala. 3 dintre ei au răspuns negativ. 

     Majoritatea privesc cu curaj viitorul. Unii sunt maturi deja, ştiu că se vor maturiza. Vor  urma 

evenimentele cărora le vor face faţă, unele vor fi grele. Apreciem spiritul de luptători şi de 

învingători ai colegilor noştri. Le dorim succes şi să nu uite de unde au plecat. Iată şi sondajul:
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1. Ce vă propuneți să faceți după 

terminarea liceului? 
 După terminarea liceului, dacă iau 

bacalaureatul, am de gând să urmez o facultate 

şi în paralel cu această să-mi găsesc ceva de 

muncă. 

 Dacă o să iau bacul, mi-am propus să urmez o 

facultate. 

 Să merg la facultate. 

 Eu după terminarea liceului o să caut un loc de 

muncă pentru ca să am posibilitatea să merg 

mai departe la o facultate. 

 Dacă aş trece cu bine peste examenul ce 

urmează, vreau să urmez o postliceală. 

 După terminarea liceului vreau să mă duc la 

facultate dacă iau bacul. 

 După terminarea şcolii îmi propun să-mi fac o 

fermă de păsări, mai exact de prepeliţe. Mai 

vreau să particip la nişte cursuri de veterinar 

pentru a-mi fi mai uşor să previn anumite 

neplăceri. Să am o piaţă de desfacere pentru 

ouă, prepeliţe şi pui, în apropierea judeţului. 

 

 

2. Regretați că terminați școala? 
 Pe de o parte regret deoarece ştiu că nu mă voi 

întâlni cu anii aceştia şi cu colegii, dar pe de 

altă parte mă bucur că am trecut şi peste aceşti 

ani. 

 Eu regret că termin şcoala pentru că în aceşti 

ani am învăţat lucruri noi şi anii de liceu sunt 

cei mai frumoşi ani. 

 Da, deoarece anii de liceu şi această perioadă, 

cu bune, cu rele, este cea mai frumoasă din 

viaţa noastră. 

 Pe de o parte da, pe de altă parte, nu . 

 Colegii se despart în diferite părţi, avem puţine 

şanse să ne mai întâlnim. 

 

 

3. Ce o să regretaţi cel mai mult? 

 Cel mai tare regret faptul că, poate nu o să mai 

văd colegii, de care o să-mi fie dor. 

 Cel mai mult am să regret că nu am să-mi văd 

colegii şi că că nu am să mă mai întâlnesc cu 

perioada aceasta frumoasă. 

 Că o să mă despart de colegi, de profesori, de 

anii de liceu pe care nu-i mai întâlnim 

niciodată. 

 

 

 

 

 

 

4. Credeți că vă veți maturiza după 

terminarea liceului? 

 Fiecare la o anumită vârstă se maturizează, 

unii prea devreme și alții prea tîrziu 

 Eu consider că m-am maturizat destul de 

mult în acești ani. 

 În mare parte da, deoarece o să cunosc 

locuri noi, oameni noi, profesori, materii 

noi. 

 Cred că mă voi maturiza după terminarea 

liceului deoarece plec la facultate, iar acolo nu 

îi mai am pe părinţi lângă mine. 

 

 

5. Credeți că începe o etapă grea din 

viața voastră? 

 Nu cred că etapa ce urmează în viața noastră 

este neapărat gre, ci mai degrabă nouă, un 

drum nou pe care o să întâlnim oameni noi, 

lucruri noi și provocări ce au să ne schimbe 

viața. 

 Da, deoarece în viață vom avea și urcușuri și 

coborâșuri. 

 După terminarea liceului într-adevăr începe o 

etapă grea pentru că vom fi pe banii noștri, nu 

pe banii liceului. 

 Da, începe o perioadă gre din viața noastră, 

deoarece o să întâmpinăm anumite probleme, 

trebuie să ne formăm în viitor. 

 Începe o viață grea pentru noi. Viața și-o face 

fiecare cu mâna lui 

 

Credeți că o să faceți față? 

 Cred că am să fac față la greutățile vieții cu 

toate că viața reprezintă limita dintre prostia 

umană și viitorul incest. 

 Cred că o să fac față dacă mă voi strădui, dacă 

voi lupta să obțin ceea ce îmi doresc. 

 Eu cred că o să fac față deoarece sunt 

ambițioasă. 

 Da, fiecare început te duce la un nou drum, la 

cheia spre succes, la un viitor cât mai bun în 

viață. 

 Dacă ne propunem să realizăm ceva, vom face 

față. 

 Cu ajutorul lui Dumnezeu, sigur. 

 Cred că pot face față pentru a-mi îndeplini 

visul. 

 Sigur că facem față, dacă nu facem față, vom 

fi muritori de foame. 



 Biblioteca din Nord   3 

______________________________________________________________________________ 

Vă sperie ideea unui nou început? 

 

 

 Consider că un nou început în viața mea este ceva 

interesant și chiar plăcut și nu o idee de care să mă sperii. 

Aștept cu nerăbdare o schimbare și sunt curioasă de cum 

mă voi descurca și obișnui cu ideea unui nou început! 

Următoarea etapă din viața mea este foarte importantă și 

aduce multe schimbări, atât în ceea ce privește programul 

meu zilnic, cât și despărțirea de familie și de majoritatea 

prietenilor din această zonă. 

 Sunt de părere că acest nou început mă va face să 

mă mobilizez, să fiu mai responsabilă și mult mai atentă în 

tot ceea ce fac. Este greu de crezut că peste mult timp voi fi 

departe de casă și de cei dragi și că va trebui să mă descurc 

singură, să pun bazele unui viitor bun și sigur, pe care să-l urmez. 

 Viața de student este foarte frumoasă, dar și costisitoare! Deja mă gândesc la petrecerile 

studenților,  la distracțiile cu prietenii și lungile plimbări prin oraș...Acele momente trebuie trăite 

din plin, deoarece sunt unice în viață și sigur îmi voi aminti ce drag de ele! Pe lângă toate acestea, 

vor exista și multe momente când timpul meu va fi dedicat muncii și mai ales studiului. 

 În cele din urmă trebuie trecut cu bine acest nou început, pentru că doar așa va fi posibilă 

maturizarea, dar și realizarea visurilor mult dorite! 

                                                                                                 Georgiana Luca, clasa a XII-a C  

 

 

Ai avut modele în liceu? 

Ai simțit că te-au modelat? 

 

 Ultimile teze, ultima vacanță, ultima lună, ultimile zile, 

ultimile ore, ultimile minute petrecute alături de „maeștrii” cu 

suflet de aur. Doar atât îmi răsună în minte și în vise la sfârșitul 

lui aprilie. Trebuie să mă resemnez, deși știu că-mi va fi greu. 

Orice ar fi sau cât de puternic ar fi sufletul meu este și va 

rămâne pe tot restul existenței mele o legătură strânsă de acest 

nume simplu: liceu. 

 Și ca să răspund la întrebare, un model propriu-zis nu 

cred că am avut, deoarece de la toți profesorii am avut câte 

ceva de învățat, însă, încă din perioada când eram boboc am 

admirat și stimat o persoană. O persoană cu un caracter 

puternic, cu o delicatețe și eleganță aparte, mereu o prezență 

plăcută atât la orele de curs, cât și înafara acestora. A fost unica 

persoană de atunci care înțelegea problemele adolescenței,, care în ciuda trecerii rapide a orelor de 

clasă, încerca a ne îndruma în viață prin sfaturile sale, prin experiența sa, prin discuțiile prietenești 

pe care le aveam. Într-un fel sau altul, recunosc faptul că tot ceea ce ne spunea m-a ajutat în 

anumite circumstanțe. 
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 Așadar, un nume de respectat și admirat, doamna Anca Cioată va rămâne un model pentru 

mine și o amintire valoroasă a cuvintelor ei:”Viața merge înainte, fetelor, orice s-ar întâmpla!”                                                                                         

                                                                                                        Elena Ursu, clasa a XII-a  

 

Ce ai fi făcut dacă erai elevul unei clase de meserii și nu licean? 

 

            Hmm?! Bună întrebare! În primul rând vă voi spune de ce am ales 

acest profil, și anume filologia. Am ales acest profil, pentru că aici 

disciplinele obișnuite și pe care se pune cel mai mare accent sunt: româna, 

engleza, franceza, latina, istoria, și geografia. Am ales acest profil pentru 

că îmi plac aceste materii și totodată mă pricep la acestea. 

 Deopotrivă, am încercat să evit cu tot dinadinsul matematica și în 

mare parte am reușit, iar mai apoi am aflat și un alt lucru important: că nu 

voi da bac la mate. 

 Ei, și acum voi răspunde la această întrebare, destul de interesantă 

și care îmi dă de gândit. Dacă aș fi fost elevul unei clase de arte și meserii și nu licean, probabil m-

aș fi comportat ca un elev al unei clase de meserii, atât ca și caracter, cât și ca disciplina și 

programul de zi cu zi. Cel mai mult aș fi apreciat practica, dar aș fi urât modulele. Probabil, ca și 

caracter aș fi fost puțin mai uman, mai nonconformist, și aș fi avut foarte multe incoveniențe din 

punct de vedere disciplinar. 

 Cred că așa aș fi fost singurul băiat dintr-o clasă de fete de la filologie. 

 Totuși, părerea și trăirea e pură trăire, așa că aș încerca să trăiesc măcar o zi elev al unei 

clase de meserii, poate la facultate... 

     Bogadan Vasile Alexandrescu, clasa a XII – a C 

 
De ce ai ales Liceul din Borca? 

 

 

 De ce am ales liceul din Borca? Această întrebare mi-a fost 

adresată de nenumărate ori, mă face de fiecare dată voi răspunde cu 

mult drag! 

 Îmi amintesc... Terminasem clasa  a VIII-a și urmau 

înscrierile la liceu. Nu mi-a fost deloc greu deoarece știam cu mult 

înainte ce voi alege. Știam că, la Liceul Teoretic M. Sadoveanu 

Borca, profilul filologie, îmi doresc să-mi continui studiile. 

Eram ferm convinsă că doar aici voi găsi mulți oameni minunați, de 

la colegi la profesori, și nu numai! Așa s-a și întâmplat! Cele mai 

frumoase prietenii s-au legat în cursul celor 4 ani de liceu, prietenii 

ce vor dura mult timp de acum îaninte! La Liceul Borca am dus o 

viață de elevi extraordinară, ca orice elev, uneori mai ușor alteori 

mai greu însă nu am regretat niciodată alegerea făcută. În cele din urmă am ales să rămân, pentru că 

știu că dacă îți dorești să înveți, o poți face oriunde, la orice liceu – voința este importantă!  

 Închei prin a mărturisi sunt mândră pentru că am avut ocazia să fiu elev la Borca! Doar așa 

am cunoscut oameni minunați, profesori devotați și interesați de munca lor și totodată colegi 

deosebiți! 

                                                   Alexandra Niță, clasa a XII-a C 
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EDUCAŢIE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  

  

Ziua învăţătorului 

 

 

Spre lumina minții, prin luminătorii ei 

 

„Un copil educat e un om câștigat”.  

          Omul bun îi îndulcește pe toți pe măsura bunătății lui( D. Stăniloae). Să construim 

poduri care ne leagă și nu ziduri care în permanență învață de la alții. Omul, fiimță rațională și 

inteligentă, se poate considera ELEV pe toată perioada vieții sale. De ce ? Pentru că indiferent de 

vârstă, dacă vrea omul poate și trebuie să învețe tot timpul, mai ales în contemporaneitate când 

fluxul informațional pare de nestăpânit. Din toate și de la toți putem învăța, dar pentru a selecta, 

pentru a ști ce este util și ce nu, pentru a nu ne împotmoli în universul cunoașterii avem nevoie de 

un călăuzitor, de un sfeșnic, de un modelator, de un om priceput. 

          Oare care dintre „trăitori” are harul de a face așa ceva? Cine este cel mai înzestrat cu 

răbdare, cu iubire, cu înțelepciune și mai ales cu stăpânire de sine și multe alte sentimente, mai mult 

decât DASCĂLUL( educatoare, învățător, profesor)? El este cel care s-a format la rându-I pe trepte 

diferite de cunoaștere și care este dedicate copiilor spre înțelegere, cunoaștere, formare, spre 

luminare și spre coordonare în a desluși necunoscutul din fiecare domeniu. 

          Arta de a modela caractere, de a coordona ființe și de a înălța suflete este cea mai frumoasă și 

mai folos dintre toate. 

          5 iunie 2013 (a fost altădată 30 iunie) este ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI. Cine o mai respectă, 

cine-și mai aduce aminte de ea în această învălmășeală de trăiri paralele? Atât înainte cât și după 5 

IUNIE 2013 puterea divină a trimis pe pământ flacăra vie plină de lumină și căldură, dar și apa 

dătătoare de viață și de bunăstare pentru a ne însufleți și a ne uni întru înlăturarea relelor și a 

tendințelor de rătăcire a umanității. 

 Trebuie să considerăm această binecuvântare a Domnului ca pe o cărare a vieții ce mi se 

deschide nouă și pe care să urmăm pentru formarea personalității pentru însușirea informațiilor, 

pentru pregătirea noastră ca viitori specialiști alături de neobosiți dascăli. 

 Este “cărarea” pe care încă mai putem umbla, de unde încă mai inspirăm aer curat, încă mai 

bem apă proaspătă și binefăcătoare, încă mai putem spera. Viața este o luptă permanentă. Pentru a fi 
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în stare să răzbați ai nevoie de informație, de pregătire, de știință, de cunoaștere. Orice om civilizat 

de pe această planet trebuie să învețe. Unde? Firesc, prin școală ca instituție și prin slujitorii ei 

dascălii( de la grădiniță la facultate) tânăra geberație devine viitorul națiunii, nădejdea și baza 

continuității spiritualității și a permanenței în istoria unei țări, motiv pentru care întreaga suflare 

este și trebuie să fie concentrată spre acest domeniu, spre această etapă din viața unui om -

ȘCOALA-. 

            Deoarece înșiruirea frazelor, ori cât de tâlcuitor ar fi, nu prea atrag, astăzi, adaug câteva 

gânduri trăite și scrise în anii de activitatea didactică, ca un simbol al profunzimii omului de la 

catedră.     

ELEVILOR 

 

 Ascultători, dar bezmetici 

 Harnici, dar neastâmpărați 

 Curioși, dar nerăbdători 

 Perseverenți, dar ghidușii 

 Pricepuți, dar înprăștiați 

 Ambițioși, dar îndrăgostiți 

 Frumoși, jucăuși,  

                                           dar inocenți. 

 

         Lângă voi, împreună cu voi, ne-am simțit bine, ne-am bucurat, ne-am enervate, ne-am revenit 

la normal și am îmbătrânit frumos. Prin voi ne menținem tonusul și echilibrul, prin voi dăinuim. 

Voi sunteți suportul nostru moral, voi sunteți viitorul bucuriilor noastre. 

 

 

DASCĂLILOR 

 

Umărul meu să-l folosești 

Atunci când ți-e greu; Prietene. 

 

Voi ce mânuiți cuvintele 

De la abecedar și până la filosofie 

Ați fost, sunteți și veți rămâne 

Un grup, un colectiv frumos, o 

companie. 

 

Ne jucăm prin fire de nisip în oceanul 

cunoașterii 

Ne epuizăm forțele în lupta cu 

necruțătorul timp 

Uităm de noi, ne confundăm cu zeci 

de generații 

Ce trec prin școală, pentru viitor, un 

schimb. 
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În universal cuvintelor ne-nvăluim 

Și crusta lor o despicăm cu dibăcie 

Pentru a cunoaște și-apoi să construim 

Nebănuite înțelesuri cu-a noastră 

măiestrie. 

 

 

E-o artă meseria , e-o comoară 

ascunsă 

Pe care tindem s-o descoperim. 

Oricâtă muncă e, tot nu e de ajunsă 

Ca în pas cu noutățile să fim. 

 

 

 

D-nei învățătoare: 

 

Mai mici, mai mari ca înălțime 

Cuminți și harnici și vioi 

V-ați întrecut în istețime 

Întinerindu-ne pe noi. 

 

 Alături pentru voi a fost 

 O-nvățătoare talentată, 

 În viață să vă facă rost 

 A fost mereu interesată. 

 

Cu sufletu-I curat și bland 

V-a învățat mereu, mereu 

Mai cu dojană, mai râzând 

V-a ajutat la bine ți rău. 

 

Să nu uitați de-a lungul vieții 

 

 

 

                                                                              

Profesor Maria Andronic 
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SONDAJ DE OPINIE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

    

 

O zi din viaţa unui elev 

 

 
  Au răspuns la întrebările sondajului 47 

de elevi. 25 dintre ei au răspuns că nu pot 

mânca dimineața, pentru că nu au poftă de 

mancare. 46 dintre ei au răspuns că mănâncă 

zilnic un fruct. Doar unul a spus că nu-i plac 

fructele. La timpul alocat plimbărilor,TV-ul și 

Internetului, au câștigat orel petrecute la 

calculator. La timpul alocat studiului 

majoritatea au răspuns că petrec câteva ore 

învățând. Unul a spus că învață 10 minute(?), 

altul a răspuns: Publicitate. Am vrut să ne 

facem o părere despre cât de sănătos trăiesc 

colegii noștri. În afara răspunsurilor 

defavorabile legate de micul dejun, am ajuns 

la concluzia că există timp și pentru relaxare 

și pentru învățat. 

V-a salvat, dragi colegi, fructul 

mâncat zilnic, altfel lipsa micului 

dejun este de neiertat. 

Am selectat cele mai interesante 

răspunsuri: 

1. Mâncați dimineața? Din ce 

se compune micul dejun? 

 Mănânc dimineața un 

sandwich și o cană cu 

lapte. 

 De obicei dimineața nu 

manânc, nu pot. 

 Da, uneori! Șuncă, ouă, 

dulceață. 

 Mănânc uneori cereale. 

 Nu, pentru că nu am timp, 

dar de obicei nu îmi este 

foame. 

 Nu, nu am timp și nici 

poftă de mancare 

 Da, iau micul dejun. Este 

alcătuit cel mai adesea din 

diferite alimente cum ar fi: 

legume, lapte, ceai , fructe, 

pâine prăjită. 

 Foarte mult! 

 Dimineața iau micul dejun, 

iar acesta constă în ceai cu 

biscuiți și dulceață. 

 Nu obișnuiesc să mănânc 

dimineața. Prefer să mai 

dorm 15 minute în plus 

decât să mănânc. 

2. Mâncați cel puțin un fruct pe 

zi? 
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 În general da, dar sunt zile 

în care nu mănânc niciun 

fruct. 

 Nu întotdeauna, nu-mi plac 

așa mult fructele. 

 Da, foarte multe! 

 Mănânc cel puțin un fruct 

pe zi, un măr prefer. 

 Uneori da , alteori nu. 

 Nu în fiecare zi, de obicei 

mere și portocale. 

 Da, mănânc fructe în 

fiecare zi. 

 Câteodată. 

 Mănânc mere în fiecare zi. 

 Da, mănânc un măr, poate 

două. 

3. Cât timp alocați plimbărilor 

în aer liber,TV-ului, 

Internetului? 

 Plimbări 30 minute, TV 1 

oră mai mult sau mai puțin 

 Internet la fel 

 Plimbări 3-4 ore, TV 4 ore, 

Internet 4-5 ore. 

 Plimbări în aer liber-3 0re, 

Tv și Internet jumătate de 

oră maxim. 

 Plimbări 3-4 ore pe zi 

 TV ½ oră și Internet 3 

ore/zi 

 Plimbări 30 minute 

4. Cât timp alocați studiului? 

 

 Aproximativ 3-4 ore, chiar 5 în funcție 

de lecții.  

 Depinde, în jur de 1-2 ore.O oră sau 

jumătate , depinde de programul pe 

ziua aceea. 

 Dacă am teste sau trebuie să învăț 

ceva pot învăța 2 ore, iar când citesc 

cam 2-3 ore. 

 Aloc studiului cam 1 oră jumătate, 

chiar 2. 

 

 

  

  

 

 
Membrii clubului de jurnalism
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 
------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------   

  

 

Virgil Mazilescu 
 S-a născut la 11 aprilie 1942, la Corabia, Olt. După absolvirea  

Facultăţii de filologie din Bucureşti, predă româna, franceza şi 

engleza la diverse şcoli. Este şi bibliotecar la Ploieşti, apoi redactor la 

revistele „Luceafărul” şi „România literară”. În 1966 intră în cercul 

oniricilor români, condus de Dumitru Ţepeneg. Admirator la 

expresionismului, al lui Ilarie Veronca şi Constantin Tonegaru, şi-a 

dezvoltat în final propriul stil, afirmându-se ca exponent al 

suprarealismului de nuanţă onirică. Prin poezia sa, Mazilescu face 

trecerea de la avngarda interbelică la optzecism. 

           Despre onirism, reprezentanţii criticii socialiste spuneau că 

este „un dușman al poporului şi al doctrinei de partid”. A debutat în 

1966 cu volumul Versuri. Poezia sa a făcut senzaţie. A scris puţin, fiind foarte sever cu sine însuși 

și cu poezia sa. Era un slefuitor de versuri. Pe cât era de pedant în literatură, pe atât de boemă i-a 

fost existența. A fost prieten cu Daniel Turcea, pe care l-am prezentat în numărul trecut de revistă. 

Deși se cunoștea cu Nichita Stănescu, cei doi s-au respectat, fără să fie apropiați. 

În viață i-au apărut patru volume de versuri. După moartea sa au mai apărut patru. A fost și un 

eseist și bun traducător din limba franceză/ Spre sfârșitul vieții, va trăi cu sentimentul morșii. 

Despărțirea de iubita Rodica îl aruncă în cea mai adâncă disperare. Moare la 42 de ani, în condiții 

nici până azi elucidate. Jurnalul său, jurnalul disperării și al morții, se află în Franța, la prietenul 

dumitru ȚepeneG. Una dintre cel mai frumoase poezii se numește „Vei auzi din nou: fii inima 

mea”: 

 

Vei auzi din nou: fii lumina mea 

Simplu: deschizi doar niște canale 

Care din obișnuință nu mai duceau nicăieri 

Apoi îți arzi hainele 

O piele febril descheiată 

Încă om 

Mâine poimâine doar mărturia lui, poate amintirea 

Cu haosul ei frațesc: și mai mic uriaș inima și  

 

Așadar, așadar devii a doua mea inimă  

Apropie-te 

La toate acestea cei vei răspunde? 

Fără un cuvânt 

Vei părăsi la noapte orașul 

și absența ta: o cicatrice pe un perete de aer 

micșărâdu-se din ce în ce . 

 

 
 

Membrii clubului de jurnalism

sau  

Patru fără un sfert 

 

Patru fără un sfert dragostea mea ce faci tu 

acum 

În locurile prin care te mai afli 

Prin ploaie merg – nimeni-am părul ud 

și gândul cât un pui de șoarece mic și negru 

și tu ce faci dragostea mea spăl rufe ca 

întotdeauna 

când plouă-te aștept întoarce-te  

apasă pe butonul liftului etajul 7 

nu este prea departe de mormânt 

 

nimeni 

doar dumnezeu 

ploaia 

mormanul de rufe murdare. 
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PPAAGGIINNAA  FFOOŞŞTTIILLOORR  AABBSSOOLLVVEENNŢŢII  
------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------   

  

Dorin Dorneanu – BACKGROUND PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 

DDOORRIINN  DDOORRNNEEAANNUU    

 

Mobile: +971 559145872,  

  E-mail: dorin.d@dnata.com, Dubai, U.A.E. 

BACKGROUND PROFESIONAL 
   

 

          Terminând facultatea în plin plan de criză şi neavând o experienţă care să mă ajute să îmi găsesc mai uşor un 
loc de muncă, aproape ca orice student, mi-am început ascensiunea profesională de jos, necontând informaţiile pe 
care le căpătasem în liceu sau în facultate şi mergand doar pe cartea norocului.  
          Ştiam că facultatea nu este altceva decât o adunătură de tineri cu principii şi nu neapărat un loc unde se 
adunau cele mai sclipitoare minţi ale României, astfel că -  bazându-mă pe lenea celor mai multi studenţi, decisesem 
să îi ajut la terminarea proiectelor sau a tezelor de licenţă sau de masterat, asta în condiţiile în care cele mai multe 
proiecte le făcusem pentru domenii care nu aveau nici o legatură cu specializarea mea.  
          Nu voiam să mă întorc acasă, deoarece ştiam că acest lucru însemna să mă plafonez într-o meserie de 
profesor care, oricât de respectată ar putea fi considerată, nu mă putea satisfice din punct de vedere intelectual. 
Trei luni lucrate într-un centru comercial la un magazin de telefoane aveau să fie primul meu contact cu ceea ce 
avea să se numească primul loc de muncă plătit.  
         Uşor, uşor, acumulând experienţă în vânzări şi coroborându-o cu calităţile mele de cunoscător al limbii engleze, 
mă ridicau din ce in ce mai mult în ochii agenţiilor de turism şi de ghidărie din oraşul pe care l-am iubit şi o sa îmi 
rămână cald mereu – Iaşiul.  
         O agenţie de turism destul de influentă în oraş a reuşit să îmi pună bazele a două lucruri pe care aveam să mă 
axez mai tarziu – ghidăria şi ticketingul (vânzările de bilete de avion).  Timp de mai bine de doi ani mă specializai pe 
cele două domenii, clipe în care ghidăria de weekend şi munca din timpul săptămânii mă ţineau destul de ocupat şi 
interesat. Câteva interviuri date la Bucureşti aveau să mă ducă după cei doi ani în mijlocul deşertului Arabic, unde o 
companie aeriană mă văzu destul de capabil în a vinde pachete de vacanţe şi bilete de avion, într-un mediu de viaţă 
complet diferit faţă de cel al nostru şi intr-o limbă pe care, între timp, datorită utilizării din ce în ce mai puţin, 
începeam să o uit.  
         Încă doi ani de muncă şi în acel nou mediu de viaţă se trecură, din momentul aterizării în deşert, moment în 
care mă aflu şi acum când completez aceste rânduri.  
 
 

  BBAACCKKGGRROOUUNNDD  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  
 

    Octombrie 2004 – iunie 2008  
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi – Facultatea de Geografie şi Geologie, Depart. Geografie, Specializarea 
Geografie – Limba şi literatura Engleză 
    
    Septembrie 2000 – Iunie 2004 

mailto:dorin.d@dnata.com
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Iată câteva fragmente: 

 

Stiinţa care se ocupă cu studiul găurilor şi grăpăturilor din interiorul legilor lumeşti se 

numeşte filosofie. Asta ar fi la o primă vedere o altă definiţie a posibilităţii de a lăsa mintea să 

cugete liber despre orice aparentă dilemă sau neînţelegere a anumitor lucruri care nu pot fi explicate 

de celelalte ştiinte exacte. Să îţi spui propria opinie despre lucruri mai puţin uşor de înţeles, în 

cuvinte cât mai dulci care să încânte urechea pare a fi un lucru destul de apreciat de cei care 

încearcă sa aibă anumite modele de ghidare în existenţa lor.  

Cum poeţii îşi spun părerea în versuri despre simţăminte sau fenomene, lucruri care sunt 

uşor de înţeles dar care, odată primind o formă mai lirică, încântă auzul şi se vor spuse mai departe, 

aşa şi filosofii caută să îşi spună părerea legat de unele lucruri care intrigă prin lipsa unor definiţii 

exacte, totul având acelaşi scop final. Dând un ton pe cât de frumos nuanţat şi intrigant, pe atât de 

vag, face ca ipoteza sau definiţia să fie doar mai colorată, dar mai greu de cercetat printr-o inducere 

în eroare.  

În paginile următoare vor fi mai multe exemple de astfel de aparente păreri care la sfârşit se 

vor contrazice una pe cealaltă, dar care între timp vor arăta frumos elaborate şi demne de “pus în 

ramă”. 

De unde răsare acest interes de a “fi de părere că”, poate tocmaiă faptului că “filosoful” în 

cauză încearcă să îşi explice sieşi, mai întâi, care ar fi un posibil adevăr legat de fraza despre care 

îşi exprimă părerea sau datorită unei neconcordante între ceea ce simte şi ceea ce şade înscris în 

cărţi de specialitate ca fiind o definiţie corectă şi fără echivoc pentru marea majoritate a celor care o 

citesc, urmând ca mai apoi să o şi accepte.   

O altă posibilă cauză ar fi lipsa de activitate în raport cu belşugul de timp liber al celor care 

au o capacitate de gândire peste medie şi care se vrea “muncită” într-un fel sau altul. În acest caz, 

Grupul Şcolar “Mihail Sadoveanu” Borca – Specializarea Matematica - Informatică  
 
    Septembrie 1996 – iunie 2000 
Şcoala Generală cu clasele I-VIII Farcaşa 
 
 
 
 
 

 

  LLIIMMBBII  CCUUNNOOSSCCUUTTEE  
 
  

LIMBA 

 Scris Citit VORBIT 
Engleza Avansat Avansat avansat 

      Franceza Mediu Mediu Mediu 
 

   
   

Hobby-uri 
 

- Fotbal (fost jucator la Dnata Team Dubai) 
- Parkour şi capoeira – nivel amator  
- Scris (poezii şi proză) 
- Interesat de orice ţine de astronomie, istorie şi geografie 
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este de apreciat faptul că o astfel de minte nu este lăsată să râncezească sau că nu este epuizată pe 

activităţi inutile care caută să facă timpul să treacă mai repede în aşteptarea unor momente plăcute.  

De unde izvorăşte această plăcere de a expima părerea… nu îi găsesc rădăcina în totalitate; 

pot doar să bănuiesc că toţi o avem în sânge, doar că ea apare la fiecare sub diferite forme. Unii o 

ignoră, preferând să vorbească doar când sunt întrebaţi şi când sunt în cunoştinţă deă, alţii preferă 

să îşi spună părerea, fie ei chiar şi neîntrebaţi şi, în acest caz, se numesc limbuţi; o a treia categorie 

ar putea fi cei care îşi spun părerea în genere despre cineva şi, în acest caz avem de-a face cu 

bârfitori şi, în cele din urmă avem de a face cu persoanele care îşi exprimă părerea doar atunci când 

este nevoie, punctul lor de vedere este consemnat de majoritatea celor care ascultă şi luat ca drept 

model pe mai departe. 

 

 

Începutul.  

Totul incepe cu nefiinţa noastră ca fiinţă, asta dacă este să ne raportăm la noi ca la un ansamblu 

superior de organizare a materiei care, pe lângă atracţia şi organizarea atomilor într-o masă unitară, 

mai primim şi o calitate a masei care se masoară doar prin simplu fapt ca putem concepe sau realiza 

structura noastră ca element component al universului.  

Atunci când materia din care suntem compuşi se 

“desăvârşeşte”, atunci când ultimul element din componentă 

este aşezat pe arcul de cerc ce ne compune... ne naştem. Clişeul 

“singuri şi goi” defineşte foarte bine ceea ce ne caracterizează în 

acel moment de început care început nu îşi are originea în 

clipa când intri în această lume, ci el se stabileşte cu mult mai 

mult înainte în celulele părinţilor, bunicilor şi mai 

departe a celor care îţi alcătuiesc arborele genealogic.  

Ceea ce unii contestă, alţii încearcă să studieze, iar 

marea majoritate trec cu vederea este faptul că, pe lângă materia 

fizică ce ne compune treptat, treptat, mai este partea spirituală 

în care fătul, înainte de a intra în lumea pe care noi o numim reală 

şi palpabila, trăieşte prima lui viaţă.  

Locuri pe care deja le ştim fără să le fi vazut înainte, 

persoane care ne par cunoscute, sentimente ciudate care ne acoperă în diferite momente ce par să le 

mai fi trecut odată... toate sunt “întraite” de viaţa noastră ca neom. 

Realitatea în care trăim nu este altceva decat o a doua viaţă în care nu facem decât să 

retrăim marea majoritate a “viselor” pe care le avem înainte de a ne naşte. Déjà-vu-urile pe care cu 

toţii le avem, nu sunt altceva decât martorii acestei trăiri sau “întrăiiri” din cele nouă luni de viaţă 

adevărată.  

Transpunerea în momente de déjà-vu se face fie direct prin intermediul acestor întrăiri sau 

indirect prin vise care, de asemenea, sunt momente de retrăire a ceea ce am simţit în pântecele celor 

ce au avut grijă de noi până am făcut translaţia în realitatea actuală.  

Visele
1
, contrar perceptiei noastre de senzaţie de mişcare sunt panorame statice pe care 

creierul nostru din dorinţa de a-i fi atrasă atenţia, îi dă pecepţia de inerţie, lucru care este de 

asemenea perceput şi în momentele de déjà-vu.  

                                                 
1
 Visul care este luat în considerare în referirea de mai sus este cel care mai devreme sau mai târziu s-a adeverit prin 

retrăirea sa în momente descrise mai sus. Visele de subconştient care marchează anumite activităţi care ne-au 

zdruncinat psihicul sunt simple şi îşi au demonstraţie în elementul perturbator în sine. 
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Încercati să vă amintiţi dacă aţi visat vreodată o simplă masă cu o farfurie goală pe ea sau un 

perete alb cu un tablou ce nu implică mişcare. Veţi vedea că nu va puteţi aduce aminte pentru că nu 

s-a întâmplat. Fie sprijinit de masă stă cineva doar uitându-se plictisit în farfurie, fie tabloul este 

privit de cineva care stă cu spatele la unghiul din care este privită panorama...totul este legat de 

impresie de mişcare.  

Creierul omenesc lucrează pe bază de “radar” atunci când visăm, mai exact, acolo unde este 

simţită prezenţa celui care visează. Chiar dacă el nu apare în panoramă, prezenţa lui este simţită şi 

redată ca şi spectator la propriul vis.  

Ceea ce este curios şi fascinant în acelaşi timp este faptul că aceeaşi durată medie de viaţă a 

unui om de şaptezeci şi ceva de ani poate fi trăită şi intens simţită în aproximativ nouă luni de zile. 

Aşadar, ca o curiozitate, unde este valoare timpului în toată această ecuaţie? 

Dacă este să ne raportăm la o astfel de întrebare, se pare că un copil care moare imediat la 

naştere nu este cu nimic mai defavorizat decât un om care moare la vârsta senectuţii. 

Chiar şi aşa, şansa la o nouă experienţă într-un mediu de trai nou este un lucru pe care tu, ca 

individ, nu ai cum să îl opreşti decât dacă un factor extern, acel “altcineva” crede de cuviinţă că nu 

ai ce să cauţi într-o lume ca cea cu actualele caracteristici.  

Şi totuşi, de ce trecem prin astfel de momente de déjà-vu atâta timp cât nu au o intenţie bună 

sau una rea asupra celui ce o simte. Atâta timp cât fătul îşi întrăieşte propria viaţă, de ce trebuie ca 

ea să fie conectată la viaţa aceasta? Şi dacă tot este conectată, de ce nu este conectată mai strâns, 

întocmai pentru a ne feri de păcate, spre a ocoli obstacolole şi pentru a ne lăsa să ne bucurăm de 

plăcerile pe care ecosistemul în care trăim ni le oferă? 

Ca un răspuns la aceste întrebări, vine tocmai acţiunea de a trăi în sine, care ţine să ne arate 

că, oricât de departe am călători faţă de punctul în care am primit formă în această viaţă, lucrurile 

au fost făcute să aibă această traiectorie.  

De ce nu este mai strânsă legătura cu adevărata viaţă? Tocmai pentru că, dacă am fi fost mai 

bine ancoraţi, am fi fost constienţi de precedentele pe care le-am creat urmând să nu facem nimic 

până când următorul déjà vu ne va ghida spre ceea ce am fi avut de făcut.  

Ce facem odată ce ne naştem? Greşim sau păcătuim? 

 

Greseala. Există un mod negativ de a duce la capăt o anumită acţiune sau de a exprima 

eronat o anumită opinie sau informaţie în raport cu ceva preexistent? Greşeala este asociată foarte 

frecvent cu partea negativă a lucrurilor, cu întunericul sau cu nadirul. O persoană care greşeşte este 

considerată a fi inaptă, neîndemânatică sau prost informată în marea majoritate a cazurilor ceea ce 

este pe departe de a fi adevărat.  

A greşi înseamnă a te abate de la traiectoria iniţială. A enunţa sau a avea un răspuns diferit 

faţă de cel prestabilit sau a concretiza o acţiune într-un mod diferit de rezultatul scontat, urmând în 

acelaşi timp o cale de parcurgere a acţiunii asemănătoare cu cea dată, ca exemplu nu trebuie luată 

neapărat ca un rezultat negativ. Ba, mai mult, ea trebuie considerată parte componentă a evoluţiei 

noastre şi astfel ca un lucru pozitiv, ca o parte constructivă şi mandatorie în cazul în care ne dorim 

să nu ne plafonăm în repetarea aceloraşi exemple, acţiuni, gândiri şi concepţii.  

Un lucru care la o primă vedere pare absurd, dar care la o analiza mai în detaliu se 

dovedeşte a fi o îmbunătăţire a sistemului de învăţământ ar fi ca în curriculumul şcolar să fie 

adăugat ca obiect măcar opţional de studiu – greşeala. Bineînţeles, ea nu trebuie să fie numită aşa 

datorită preconcepţiei de a vedea un lucru rău în a greşi, un termen plăcut şi măgulitor fiind cel de 

evolutism sau evoluţie care practic până la urmă, dacă nu este sinonim direct, denotă acelaşi lucru, 

din acest punct de vedere. Ceea ce este frumos şi s-a dovedit în aproape toate ştiinţele cunoscute 
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este faptul că greşeala vine ca o reacţie în lanţ în cazul în care suntem lăsaţi să “greşim” sau mai 

mult, dacă am fi încurajaţi să greşim “constructiv”.  

Haideţi să luăm un exemplu scurt şi elocvent – focul. Cum a fost descoperit focul? Din 

greşeală! Pe cursul albiei unui râu, pietrele de amnar şlefuite de apele curgătoare zăceau liniştite, 

asteptându-şi transformarea în firicele de nisip. În drumul lor către vânătoare, unii dintre bărbaţi, cel 

mai probabil au călcat greşit pe o piatră şi aceasta s-a ciocnit de o ruda de a sa, scoţând scântei. 

Cum jocul de scântei a fost plăcut întotdeauna ochiului, oamenii au încercat să reproducă 

“frumuseţea” care părea din ce în ce mai puternică odată cu scăderea intensităţii luminii naturale. 

Un singur lucru mai lipsea ca scânteile să se transforme în foc şi anume un sfârşit de august torid cu 

ierburi pe jumătate arse de soare şi uscate de seva brută şi elaborată în raport cu un joc de scantei al 

vanatorilor. Restul este doar istorie.  

Tot din “greşeală” s-a scăpat carne pe foc şi, dat fiind faptul că vânatul prins era mai la 

îndemână decât cel de pe camp, a forţat omul să îl ridice şi să îl mănânce când iar s-a observat că 

mâncarea devine mai suculenta odată trecută prin foc şi prin reacţie în lanţ s-a ajuns ca acest foc să 

fie un lucru de bază fără de care lumea nu îşi  mai poate continua existenţa.   

Faptul că greşeala este considerată ca fiind un lucru rău survine tocmai din asocierea 

acesteia cu păcatul, ceea ce este total eronat. Păcatul se defineşte ca fiind încălcarea legilor date de 

Dumnezeu în deplină conştienţă, individul fiind conştient de faptul că se va supune la anumite 

consecinţe şi, implicit acceptndu-le ca atare, în timp ce greşeala, după cum am descris mai sus, 

trebuie considerată ca un simbol al evoluţiei omeneşti.  

 

            Păcatul. A păcătui nu înseamnă a greşi în societatea care trăim. Ştiinţa a fost definită ca 

sferă de activitate umană a cărei funcţie constă în dobândirea şi sistematizarea teoretică a 

cunoştinţelor despre realitate, ceea ce este corect, dar nu îndeajuns. Ştiinţa a aparut tocmai din 

necesitatea de a recunoaste realitatea şi mediul în care trăim, de a-i descoperi meandrele şi de a 

explica pe înţelesul tuturor ceea ce ea reprezintă.  

Ca atare, momentul de început al descoperirii s-a produs din aproape în aproape, mai întâi de la 

lucrurile care ne umpleau imediata apropiere, deoarece atât puteam concepe la început, urmând mai 

apoi să încercăm să căutăm răspunsuri 
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EEXXEERRCCIIŢŢIIII  JJUURRNNAALLIISSTTIICCEE  
------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------   

De ce vin la şcoală? 

 

          Şcoala este făcută pentru a-i ajuta pe elevi să dobândească cunoștințe în toate 

domeniile, însă cei mai mulți au uitata acest lucru. Mergem la școală să ne prezentăm 

garderoba, mașinile, telefoanele scumpe și gențile Louis Vuitton. 

         Orele sunt plictisitoare, elevii așteaptă pauzele să-și bea cafeaua și să bârfească. 

         Încet, încet școala se transformă într-un loc monden. 

                                                          Diana-Elena 

Burlancea 

                                                                                    

Georgiana Tanasă, clasa a XI-a C 

 

 

 

Teatru ca dorinţă 

 

 

 Teatru reprezintă transpunerea unor 

scene din viața personajelor fictive prin 

intermediul actorilor. 

 Deși ne-am dori să luăm parte la mai 

multe scene de teatru la școală, timpul nu ne 

permite, astfel că elevii talentați nu se pot afirma. 

 Emoțiile transmise printr-o scenă de 

teatru sunt mai profunde decât atunci când, de 

exemplu, citim o carte.Personajele sunt în fața 

noastră și redau pas cu pas fiecare sentiment al 

acțiunii. Am dori să ne ocupăm timpul liber prin 

vizionarea unei piese de teatru, însă pentru că 

trăim într-un mediu rural această instituție nu există. Ne-am dori să se înființeze o formație 

de teatru și în școala noastră. 

Marcela Țuțuianu 

Clasa a X-a C 

Diana Burlancea  

Clasa a XI-a C 
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Ce aduc puhoaiele 

 

          Zilele trecute comuna Borca a fost luată cu asalt de un val de ploi abundente. Acest 

lucru a fost principalul factor care a contribuit la creșterea debitului râului Bistrița. Peisajul, 

parcă desprins dintr-un tablou autentic al unui pictor nonconformist, ilustra mormanul de 

gunoaie furajere, sticle și tot felul de obiecte uzate. “Invazia” a dat năvală pe malul apei, 

agățîndu-se prin toate trestiile și răchițele lăturalnice. 

          Imaginea, nu tocmai una fericită face parte dintr-un capitol secret al viciilor 

cetățenilor acestei commune, care încă nu pot ține pasul cu cerințele Uniunii Europene. 

 

                            Marcela Țuțuianu, clasa a X-a C 

 
 

Otrava din farfurie 

 

 

 Vineri, 24 mai 

2013, elevii claselor a X-a, a 

XI-a și  a XII-a  C au luat parte 

la o activitate mai puțin 

obișnuită în viața cotidiană a 

elevilor. Alături de prof. 

Vasile Amariei, directorul 

liceului, bibliotecara Iolanda 

Lupescu și alți profesori, elevii 

au împărțit opinii cu invitatul 

special, farmacistul Dumitru 

Năstasă, absolvent al liceului 

Teoretic “Mihail Sadoveanu”, 

promoția 1964. 

Acesta ne-a făcut să ne dăm 

seama cât de importantă este 

sănătatea și cât suntem de privilegiați, prin faptul că locuim în mediul rural. 

 Și cum sănătatea începe din farfurie, farmacistul va vorbi despre câteva metode 

de a cunoaște și asimila alimentele, făcându-ne mai conștienți cu alegerile făcute în privința 

hranei, mai ales că, datorită poziționării geografice putem duce un stil de viață sănătos. 

        

 

Elena-Vasilica Țifui 

       Clasa a XI-a C 
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CCEENNAACCLLUU  
------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------   

,, Un bilet de adio lasat pe noptieră... 

toate celelalte nici nu mai contează. 

Adevărul doare când ştii că eşti departe, 

însă aleea aceea va rămâne în noapte. 

Povestea ta cu codri mă aţinteşte-n prag, 

singurătatea arde mai mult decât credeam. 

Te-am aşteptat îndeajuns pe banca arămie, 

Ploaia nu mă minte şi o ştiu prea bine. 

Oh! Suflete, de ce te amageşti, 

Când dragoste încă sperai şă regăseşti? 

Şi când albastru-I cerul tu tot la ea visezi, 

Şi când îi plin de nouri tot speri să o revezi. 

Aşteptarea asta m-a făcut să n-am, 

Tot ceeu odată nu apreciam. 

Vântul îmi şopteşte demult a sa poveste, 

N-am luat-o-n seamă, dar azi se-adevereşte 

Deşi mă uit în urmă, nu am nimic de spus, 

Privirea ta, absentă, n-am s-o mai ascult... 

                Marcela Ţuţuianu, clasa a XI – a C 

 

          V-aţi întrebat vreodată care sunt 

momentele din an în care noi românii de 

îndrăgostim cel mai des? Acele momente în 

care ne simţim îndrăgostiţi fără un motiv 

anume sau fără să ştim de cine am putea fi 

îndrăgostiţi; sau acele momente în care totul 

pare mai frumos şi ne face să ne simţim mai 

ataşaţi faţă de oricine şi fată de orice? 

          Dacă ar fi să îmi dezvălui din 

experienţă, aş putea să conturez două 

perioade, destul de bine definite care, în 

aparenţă pleacă din puncte diferite, dar care 

în esenţă ajung în acelaşi punct tocmai 

datorită faptului că provoacă sentimente 

asemănătoare: sărbătorile de iarnă şi Paştele. 

          Dacă iarna, lucrurile în general şi mai 

ales oamenii apar mai frumoşi din punct de 

vedere estetic, datorită faptului că o mare 

parte din informaţiile care completează tot 

ceea ce ştim despre un anumit lucru sau om 

este ascuns fie sub gheaţă sau sub zăpadă, 

fie sub haine groase, primăvara încântă cu 

renaşterea speranţei şi a frumuseţii.  

          În timp ce datorită albedoului
2

, în 

timpul iernii, puţinele părţi ale corpului – 

ochii în general – par mai sclipitoare şi mai 

atrăgătoare, sub un zâmbet care constrâns de 

frig pocneşte sub jumătăţi de fulare ce le 

acoperă, primăvara ne perturbă simţurile 

prin multitudinea de mirosuri şi a culorilor 

care renasc atât în jurul nostru, cât şi în 

interior.  

          În ceea ce mă priveşte, cele mai mari 

două iubiri pe care le avusesem până în acel 

moment, au luat fiinţă de Paşte, probabil 

datorită mirosului de mugur înflorit, a 

capătului de iarbă abia ieşit din rădăcinile 

strămoşilor lui, a palidelor raze de soare care 

bat în pulpele albe ale fetelor în căutarea cât 

mai rapidă a bronzului şi a florilor de cireş 

înflorite care coroborate cu timpul liber de 

pe perioada celor trei sau patru zile de 

sărbătoare, lasă ochiul şi inima să le mestece 

pe îndelete şi să le simtă gustul în esenţă.  

          Odată scăpat de povara frigului iernii 

în care, în marea majoritate a timpului, 

mintea nu face altceva decât să se refugieze 

în spatele unui calorifer, a unei sobe sau a 

unei plapume cât mai groase, unde să poată 

medita şi contempla la subiecte din cele mai 

variate, reînvierea naturii face oamenii să se 

comporte ca nişte iobagi care tocmai au 

reuşit să abolească sclavagismul, bucuria sau 

mai bine zis exuberanţa acestui eveniment, 

simţindu-se în fiecare acţiuneă.  

Începusem să simt înţepături în vârfurile 

degetelor, iar acest lucru cu siguranţă nu se 

datora naturii pe care oricât de mult aş 

stima-o sauş iubi-o, nu poate sa îmi inspire 

aceeaşi stare de spirit pe care mi-o poate 

provoca o fetişcană.  

Cântul cucului pe care nu îl mai auzisem 

de mai bine de doi ani, mă lăsa fără cuvinte 

în timp ce mirosul de pământ umed proaspăt 

afânat sub plugul tras de caiii asudaţi de 

                                                 
2
 Razele soarelui reflectate in patura de zapada 
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greutatea hamului, mă lăsau fără cuvinte, dar 

lipsa unei femei care să mai adauge 

ingredientul secret, făcea ca peisajul să 

apară oarecum incomplet… lipsea ceva, 

ştiam ce, dar nu aveam de unde să îl procur.  

Simţeam că iubesc, deşi nu ştiam pe cine 

şi de ce! Totul mi se părea mai frumos şi 

mai atractiv fără un motiv anume.  

Şi până la urmă ce înseamnă frumuseţea 

dacă nu raportul dintre noutate şi obisnuinţă 

sau rutină. Cu cât noutatea reuseşte să 

zdruncine rutina mai brusc şi mai puternic, 

cu atât frumuseţea pare mai mare, noi 

resimţind totul mai acut.  

Până şi ingerii nu ar mai fi îngeri dacă 

am avea şansa să ne obişnuim cu ei. Mai 

mult, dacă aceştia sunt cu adevărat precum 

ne-au fost descrişi în cărţile de religie, de 

către preoţi, de către părinţi sau amorezi, 

atunci o asemănare a persoanelor iubite cu 

aceştia, mai ales în “săptămâna oarbă” ar fi 

nefondată.  

Suntem oameni care ne-am obişnuit cu 

păcatul şi pe care, chiar dacă o să fiu tras la 

răspundere, pot spune că am ajuns să îl 

iubim pentru că nu ne face viaţa mai 

frumoasă, dar o face mai picantă şi mai 

regretabilă atunci când plecăm din ea ori, a 

sta mereu lângă cineva care să ne spună că 

nimic din ceea ce facem nu este bine, nu 

cred ca s-ar preta la condiţia noastră de 

oameni cu firea păcătoasă. Dacă este să mai 

adaug şi faptul că, din descrieri, îngerii sunt 

asexuati, atunci cred că o legătură între om 

şi înger nu se poate face decât la nivel 

sufletesc şi că asemuireaă cu ei se numeşte 

blasfemie.  

Dar…ca o concluzie la cele mai sus 

spuse, nu vreau să seă ca îndemn pe cineva 

la nelegiuiri şi fărădelegi dar asociaţii de 

cuvinte ca “iubitul meu înaripat”, “îngeraş” 

sau “eşti ca un înger pentru mine”, cu 

referire la oameni, cred ca ar fi o jignire mai 

întâi pentru îngeri după care şi pentru noi. 

Suntem din lumi diferite şi adaptaţi la medii 

diferite. 

Un scenariu prin care mai trecusem cu 

câţiva ani în urmă şi care se repetă cu fineţe 

de ceas elveţian, făcu în acea primă zi de 

Paşte ca eu să fiu în centrul atenţiei nu prin 

merit, ci prin simplul fapt că eram eroul 

copiilor prin anecdotele pe care le invocam 

pe băncuţa din curtea scrânciobului unde 

fraţii mei îi învârteau pe acesţia în micul 

carusel pentru a le face primăvara să fie 

exact ca în aşteptările lor.  

Câteva domnişoare noi mă priveau 

concupiscent în rândul care se formase în 

lateralul scrânciobului cum, eu, acest 

Creangă localnic, îi ţineam pe puştani cu 

respiraţia la gură. Erau fascinate cum un 

băiat avea puterea să ţina o grădiniţă de 

copii pe lângă el fără măcar să îşi dea silinţa.  

Un strop de momente de ezitare, timp în 

care cele două fete de faţă intrara în curtea 

scrânciobului şi fratele meu cel mic, Marius, 

începu să se îndrepte către mine cu un 

zâmbet de hiena în poziţie de prădare.  
- O fată mare  moare şi este îngropată pe 

un deal! De ce acolo? Întrebai pe toţi 

spectatorii care asistau la dreptul de a se 

mândri cu deşteptăciunea lor în faţa 

celorlalţi, moment în care încercam să îi 

fac loc pe băncuţa mezinului. 

- Frate o vezi pe fetişoara aia care e de 

mână cu verişoara noastră? Începu 

acesta direct pe un ton menit doar mie. 

- Pentru că e mare! Se auzi în cor, 

răspunsul la întrebarea precedentă. 

- Nu! Nu! Mai încercaţi! Mai încercaţi! 

Raspunsei privindu-i în ochi pe cei din 

faţă, după care rotindu-mi capul către 

Marius, continuai! Da! O văd?... îţi 

place de ea? 

Zâmbind în colţul gurii şi frecând spatele 

palmei de bărbie, o privi pe furiş după care 

uitându-se la mine urmă: 
- Cam da! 

- Aşaaa... continuai eu în aşteptare. 

- Păi nu ştiu cum să o abordez, pentru că e 

venita de la Bucureşti şi mă cam 

fâstâcesc atunci când am impresia că 

cineva este mai isteţ ca mine. Continuă 

puţin ruşinat. Am făcut rost de numărul 
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ei, dar nu ştiu ce ar fi mai bine, să o las 

să plece şi să o sun sau să îi trimit 

mesaj? 

- De ce nu încerci să vorbeşti cu ea? 

încercai să îl incurajez să îşi arate 

aptitudinile de bărbat care niciodată nu 

dădeau greş în abordarea fetelor.  

- Nuu! Sări el speriat! Asta ar însemna că 

ea să îşiidea seama din prima din ce 

material sunt construit şi nu aă vrea să 

par incult chiar de la început. 

- Pentru că e virgină! Se auzi iar din 

public că şi răspuns la întrebarea mea. 

- Aşaa! Făcui din nou în asteptarea unei 

lămuriri în ceea ce privea răspunsul. 

- Păi fată mare înseamnă virgină, încercă 

un puşti de clasa a patra să mă 

lămurească. 

- Aşaaa! Iar eu. 

- Şi mama mi-a spus că fetele mari sunt 

îmbrăcate în mirese şi înmormântate în 

locuri speciale. 

- Să îi spui mamei tale că are dreptate! 

răspunsei eu, dar nu asta este răspunsul 

de care am eu nevoie, aşa că hai să 

încercăm altceva. 

- Ajută-mă să îi scriu un mesaj care să o 

intrige pentru că tu “le ai cu de-astea”! 

Ai stat la oraş, ai mai văzut orăşence... 

ştii! urmă iar Marius măgulitor. 

- Hai că încercăm să compunem ceva 

împreună ca să nu ştergem amprentele 

tale! Încercai din nou să îl includ în 

ecuaţie. Trebuie să se vadă ca eşti tu. 

- Păi e mare şi nu încape în cimitir şi de 

aceea o îngroapă pe deal. urmă un alt 

mic geniu în devenire! 

- Nu, dragii mei! urmai iar eu şi pentru a 

le curma necazul, spun: pentru că acolo 

e cimitirul! 

- UF!!! Ce proşti am fost, se auzi iar la 

unison, în timp ce capetele acestora se 

împreunară în perechi de proaspăt 

luminaţi. 

Acelaşi rânjet încrezător umplu faţa 

fratelui meu în timp ce, trimiţând mesajul, o 

şterpeli de pe lângă mine în aşteptarea unui 

răspuns pe care nu mai aveam dreptul să îl 

ştiu.  

                                                                                                                

Dorin Dorneanu 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Monotonie de toamnă 

Trandafirii-s albi, trandafirii-s negri... 

Sub cupola lumii din oraşul verii, 

Blocurile sorţii acaparat-au nervii, 

Trandafirii-s albi, trandafirii-s negri... 

 

Monotonia ma-ntrebă des de tine, 

Toate-n jur parcă nu merg bine, 

Până şi ceasul ţipă la mine, 

Of, Doamne, până când va ţine! 

 

Trandafirii-s albi, trandafirii-s negri... 

Oraşul tău de ieri, presărat cu gardenia. 

Azi s-a ofilit în favoarea tăcerii, 

Trandafirii-s albi, trandafirii-s negri... 

               Marcela Ţuţuianu, clasa a XI – a C 
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RREELLIIGGIIEE  
------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------   

 

La plecarea părintelui Iustin Pârvu 

 
          Părintele Iustin s-a născut pe data de 10 februarie, 1919, în satul Poiana Largului. La 17 ani a intrat 

în viaţa monahală la schitul Durău, simţind o chemare sublimă către cele sfinte. În1948, în târgul 

Romanului, unde urma seminarul, părintele a fost arestat pentru vina de a fi făcut parte din Mişcarea 

Legionară. în închisoare nu şi-a pierdut sufletul, nici credinţa ortodoxă. A ţinut slujbe pe ascuns, a 

spovedit pe cei închişi şi şi-a păstra spiritul viu. După 16 ani de detenţie, părintele a fost primit în obştea 

mănăstirii Secu, iar din 1969, la mănăstirea Sihăstria. Între 1991-1992, alături de  monahii Ignat şi 

Calinic, părintele a întemeiat mănăstirea Petru Vodă, al cărui 

stareţ şi duhovnic a fost. În anul 2000 a ridicat o casă de 

educaţie pentru copii şi un azil de bătrâni. Pe data de 16 iunie, 

2013, părintele Iustin a plecat la cele veşnice, fiind o mare 

pierdere pentru lumea creştină.      

Anca Macsim, clasa a XII –a C 
 

 

,,Cu toate că nu-I a creştinului bogăţia şi desfătarea, ci sărăcia şi 

nevoia.” 

     Părintele Iustin Pârvu a fost şi va rămâne întotdeauna 

martirul zilelor de astăzi, un om ca a cărui înţelepciune rar îţi 

este dat să întâlneşti, un exemplu pentru întreaga Patriarhie 

română, un exemplu pentru noi toţi. 

     Prin aceste cuvinte, vreau sa aduc un omagiu celui care 

acum a trecut la cele sfinte, celui care şi-a slujit ţara şi credinţa 

cu demnitate. Dumnezeu să-l odihnească! 

                                                                                                 

(Marcela Ţuţuianu, clasa a XI – a C) 

 

Cu siguranţă, multă lume a auzit despre părintele Iustin Pârvu, de la Mănăstirea Petru Vodă. 

Pentru mulţi a fost un îndumător pe calea cea dreaptă.Numeroşi tineri, nestiind ce drum să apuce în viaţă, 

i-au ascultat sfaturile şi au devenit buni creştini. Oameni cu mari neajunsuri au venit la chilia părintelui, i-

au cerut ajutor, iar acesta s-a rugat pentru ei. 

     Putem vedea ca părintele Iustin era un om al lui Dumnezeu prin cuvintele sale simple, dar pline de 

înţelesuri, prin privirea sa pătrunzătoare. A pătimit mult la viaţa sa, în închisorile comuniste şi a stat 

ascuns timp de trei ani în satul Pârâul Borca, în tot acest timp rugându-se la biserica ,,Sf. Petru şi Pavel”. 

A suferit până în ultimele clipe ale vieţii sale, dar a câstigat un loc între sfinţi. 

     Atunci când părintele ne vorbea, vedeam adevărul în cuvintele sale şi ne cuprindea un fior, amintindu-

ne de păcatele pe care le-am săvârşit. Arhimandritul Iustin a fost printer ,,ultimii mohicani.”. Nu oricine 

se naşte cu un aşa har, cu o inimă şi un suflet aşa de blânde. Părintele ne va lpsi mereu. Vom avea nevoie 

de sfatul şi de ajutorul său, de rugăciunile pe care le făcea pentru noi, de prezenţa sa. Deoarece, atunci 

când eram în preajma lui, simţeam că are sfinţenie, prin simplitatea lui, prin sufletul său ca de copil Dar 

ne vom adduce aminte de cuvintele sale înţelepte, de mândria de a fi români creştin-ortodocşi, care – de-a 

lungul istoriei au ţinut piept marilor imperii şi peste care au venit atâtea necazuri. Părintele Iustin este un 
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model de urmat pentru orice creştin care vrea să ajungă în împărăţia lui Dumnezeu. A fost un om al lui 

Dumnezeu şi va rămâne în amintirea noastră mereu. 

     În concluzie, putem spune ca am pierdut un sfânt, dar l-am câstigat dincolo, în ceruri, şi se roagă 

pentru noi lui Dumnezeu, ori de câte ori îi cerem ajutorul. 

                                                                                   Alexandra Cobuz, clasa a XI – a C 
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CCAALLEEIIDDOOSSCCOOPP  CCUULLTTUURRAALL  
------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------   

 

- Cronica unui pelerinaj în Maramureș  - 

 
La inițiativa preotului paroh, Ifrim Mihai, corul 

bisericii Sabasa, cu hramul Sf. Spiridon a avut 

bucuria de a participa în perioada19-20 august 

la un pelerinaj în Maramureș pentru a le 

răsplăti efortul depus de-a lungul anului 

prin participarea lor la slujbele religioase 

de peste an. Este, de fapt, o idee mai 

veche a părintelui de a organiza în 

fiecare an astfel de pelerinaje care au 

menirea de a face cunoscut tezaurul 

ortodoxiei românești și de a prezenta 

celorlalți corul parohiei. 

Anul acesta pelerinajul a fost 

amplu având în vedere că s-a desfășurat pe 

perioada a două zile și pe o distanță tur-retur 

de 611 km. Greutatea acestui pelerinaj a 

constat însă în obiectivele impresionante din 

cadrul acestui periplu spiritual. 

Primul popas a fost la Mănăstirea Prislop- Maramureș, 

locaș de cult aflat în construcție și care impresionează prin amplasamentul la o altitudine de 1413m dar și 

prin lucrările care sunt în curs de desfășurare. 

Următoare oprire a fost la Cimitirul Vesel din Săpânța care m-a impresionat prin crucile 

mormintelor viu colorate și prin picturile naive ce reprezintă scene din viața și ocupația celor decedați. Pe 

cruci este scrisă în versuri biografia celui trecut la Domnul. Veselia sau mai de grabă realismul textelor de pe 

cruci denotă lipsa fricii în fața morții a creștinului autentic. 

După aceia am poposit la un monument cu conotații europene, Săpânța Peri. Chiar dacă e aflată în 

construcție fascinează prin faptul că este cea mai înaltă clădire din lemn din Europa ce măsoară 78m. 

Construcția este integral făcută din lemn de stejar având la subsol o bisericuță din cărămidă. Stilul bisericilor 

maramureșene e definit prin această construcție care are în vârful turlei o cruce înaltă de aproximativ 8m. 

acoperită în întregime cu un strat de aur de circa 4kg. Amplasamentul acestui obiectiv spiritual e deosebit, 

deoarece parcul dendrologic în mijlocul căruia se află capodopera europeană cuprinde multe specii de arbori, 

unii dintre ei chiar seculari. 

Pentru că era programată cazarea la Vila Bârsana ce se află în imediata apropiere a mănăstirii cu 

același nume am încheiat aici prima zi a pelerinajului.Mănăstirea Bârsana impresionează prin ansamblul 

arhitectural minunat, curățenie, curtea cu flori și frumusețea tuturor construcțiilor din lemn. Seara am asistat 

la slujba Vecerniei iar dimineață am fost prezenți cu toții la slujba Sf. Liturghii. 
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Pentru a descoperi cum trăiau străbunicii noștri am vizitat în cea de-a doua zi, Muzeul Satului 

Maramureșean din Sighetu – Marmației. Am descoperit aici simplitatea traiului din 

secolele al XV-lea – al XIX-lea în case simple de lemn cu două 

camere, cu sobă și obiectele necesare desfășurării 

unei vieți decente. Deși am găsit acolo ziduri de 

lemn aproape goale toate parcă vorbeau despre 

credința, cumințenia, educația și 

cultura oamenilor care le-au 

construit și le-au locuit. Întrebarea 

retorică cu care am plecat de aici 

a fost următoarea Cum se 

mulțumeau oamenii de atunci 

cu atât de puțin, în timp ce 

viața lor spirituală era plină 

cu atât de mult?De ce noi ne-

am complicat viața atât de 

mult? 

Un ultim obiectiv 

turistic și cel mai încărcat de 

emoție,durere și istorie a fost 

Memorialul Victimelor 

Comunismului și al Rezistenței din 

centrul orașului Sighetu Marmației. La 

intrare am fost întâmpinați de mesajul 

Anei Blandiana în care ne-a expus ceea ce 

aveam de vizitat. Clădirea este complet renovată 

și este structurată pe 2 etaje în care aveau acces vizitatorii. 

Am intrat pe rând în celulele deținuților fiecare fiind structurată pe o 

anumită temă: 

medicină,deportări,comunism,intelectualitate,partide politice etc. Cred că cel mai cutremurător a fost pentru 

toți momentul în care intram in Celula neagră care însemna o cameră de izolare și foarte întunecoasă, în care 

deținutul era pus în lanțuri timp de mai multe zile fără hrană. În memoria acelor sfinți, corul a interpretat 

cântecul Avem o țară versurile acestuia fiind scrise de Radu Gyr. La Capela închisorii ne-am adunat și am 

primit din partea doamnei bibliotecare, Lupescu Iolanda informații privind acele vremuri și am aprins câte o 

lumânare în memoria acelor martiri.  

Am plecat de aici profund marcați de groaza vremurilor comuniste și de suferințele la care au fost 

supuși copii,tineri,adulți nevinovați. 

Mulțumim organizatorilor pentru această excursie și să sperăm că și în următorii ani se vor 

organiza excursii care să fie la fel de rodnice. 

Autor articol: Ifrim Mihai 
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-Pelerinaj în Maramureș … un subcapitol al metaforic numitului „ pelerinaj al vieții ”- 

Motto- ``Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui `` 

 

O privire generală  

Corul bisericii  Sf. Spiridon a avut bucuria de a participa în zilele de 19 și 20 august la pelerinajul 

organizat de parohia Sabasa. În cadrul pelerinajului, membrii corului, alături de părintele paroh, Ifrim 

Mihai, s- au îmbogățit pe plan duhovnicesc, moral, istoric, au avut prilejul să descopere locuri noi, dar 

totuși atât de vechi și pline de semnificații multilaterale, au cunoscut oameni primitori, și- au amintit de 

vechile obiceiuri, de vechile unelte, de învechitul ( din perspectiva rațiunii cotidiene încorsetate  în dorința 

de noutate), dar nu prea vechiul trai al părinților și bunicilor, au cunoscut sau revăzut sumbra stratagemă a 

comunismului în războiul cu oamenii intelectuali, duhovnicești, raționali, cu gândire profund creștină, 

aceea de a promova răul și de a strecura după gratiile reci, pătate de ură, vița cu strugurii domnești a țării. 

Am văzut ușile care deschideau celulele, adevăratele „academii ” în care deținuții studiau prin limbajul 

morse, adevăratele chilii și biserici profunde.Am mers prin locurile pe care poate au călcat cândva pași de 

sfinți martiri, am putut atinge cătușe ce au strâns mâinile celor ce ar fi putut fi soți, părinți, prieteni, 

oameni cu atribuții în societate, dar care au fost condamnați la durere pentru că au refuzat condamnarea la 

fericire. 

 Iar trecutul pentru români nu a fost niciodată minunat, pentru că bogăția 

prezentului  acestui  trecut a fost râvnită de puteri potrivnice 

Călătoria a avut două părți (neoficiale) : prima zi a fost pictată în culori vii și descoperiri , iar cea 

de- a doua zi, tot vie în culoare, a fost mai mult o cugetare, o contemplare, o cercetare, o privire 

retrospectivă, a fost o latentă tăcere a sinelui pentru unii, pentru alții o izbucnire de melancolie, o tresărire 

la vederea trecutului, o exteriorizare a viziunii asupra contrastului dintre lumea secolelor trecute și lumea 

de azi. Cei mai puțin tineri au expus traiul anilor apuși, iar cei mai tineri au ascultat expunerea, dar n- au 

fost cuprinși de dorul vremurilor vechi, ci poate doar de emoția întâlnirii cu trecutul. Iar trecutul pentru 

români nu a fost niciodată minunat, pentru că bogăția prezentului  acestui  trecut a fost râvnită de puteri 

potrivnice,  poporul nostru trăind într-o inexorabilă stare de asediu plurivalent, limitându- se la simplitate, 

la autonomia  nesigură, fiind nevoit să lupte, să moară, să nu uite, să țină fruntea sus, ca să nu cadă pradă 

valurilor contextului european, mondial, ca să nu piardă comoara cea mai râvnită de asupritor, comoara 

credinței și a continuității curate a neamului.  

Aici am fost primiți cu căldură și ne- am întărit pentru a merge mai departe 

La intrarea în Maramureș, în Pasul Prislop, la peste 1400 de metri, am găsit o mănăstire tânără, dar 

care continuă tradiția maramureșeană, o verigă a lanțului de zestre românească închisă în cufărul 

Maramureșului. Aici am fost primiți cu căldură și ne- am întărit pentru a merge mai departe, pentru a 

merge cu o nemaivăzută veselie spre mormânt, specifică cimitirului Săpânța, un spațiu de sincretism al 

artelor, care oferă o viziune originală asupra trecerii de la pământesc la nepământesc. 
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Înalta cruce din vârful turlei înalță privirea plină de nădejde spre cer 

 Luând veselie de la Săpânța,  am pornit spre o altă mărturie a prezenței dragostei de frumos și 

autentic, proprii Maramureșului împletit cu tradiția și istoria : Mănăstirea Săpânța Peri, aflată în 

construcție, dar care deja poartă renumele de cea mai înaltă clădire de lemn din Europa, măsurând 78 de 

metri. Înalta cruce din vârful turlei înalță privirea plină de nădejde spre cer și arată că indiferent de 

dorințele națiunilor potrivnice ( și împuternicite de societățile vremilor ) de a seca lumina dragostei pentru 

Hristos, crucea va umbri pământul, iar dragostea noastră va învinge, precum atâtea secole a învins în lupta 

cu toate felurile de semiluni, secere, ciocane, robii, domnii străine: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci 

mult a iubit ( Luca 7, 47 ) 

 

Credința, cultura, simplitatea, ne- au condamnat la fericirea impusă de cavaleria 

materialistă a steagului roșu 

 Spre sfârșitul primei zilei ne- am îndreptat spre Bârsana, care este nu doar o mănăstire, ci și un 

ansamblu arhitectural minunat, un cadru cultural, artistic, istoric, duhovnicesc, care întreține filocalia, 

care conservă valorile. Aici am petrecut noaptea, iar în dimineața următoare am început așa- zisa a doua 

parte a excursiei, în care a domnit recursul la memorie, la simțire, trăire, sentiment. Ultimele două 

obiective, deși aparent au fost total diferite ca mesaj, pot suferi o conexiune,  fiindcă ambele se leagă de 

trecut, ale cărui urmări se materializează în prezent, ambele poartă o încărcătură emoțională, arată 

cumințenia omului vechi și dispoziția pentru jertfă a înaintașilor „recenți” , dintre care unii încă mai 

trăiesc. Am constatat un paradox:Credința, cultura, simplitatea, ne- au condamnat la fericirea impusă de 

cavaleria (materialistă ) a steagului roșu, și pentru că am refuzat  „ libertatea” oferită de acești 

comuniști, mulți au primit libertatea celulelor, o adevărată libertate mărginită de patru pereți reci, dar 

care a umplut neamul de martiri. Mulți din cei ce au refuzat cu adevărat eliberarea, au primit libertatea. 

Vizitând Muzeul Satului Maramureșean, am descoperit un spațiu ce reconstituie  satul 

maramureșean al timpurilor străvechi , ce conservă nu doar lemnul, ci trăirea și modul de viață 

neamestecate cu vreun vânt care să aducă miros de modernism. Nu înseamnă că trăirea acelor gospodari 

era una primitivă.  Casele pe care le- am vizitat au strigat parcă în cor :  

Iată modernismul cinstei, iată modernismul simplității. Priviți- ne lemnul neputrezit care dă 

mărturie că a văzut ce este războiul, ce este robirea, ce este durerea, ce este prigonirea. Dar bucuros e 

lemnul nostru, că a împrejmuit familii unite, care- și cunoșteau rostul pe pământ, că a ascultat vorbele 

mamelor ai căror fii au fost oșteni și gospodari și ai  căror urmași au fost dispuși la jertfă. Voi, care ne 

priviți, v- ați mai îndura măcar să dați o cană cu apă unui însetat, sau să faceți umbră unuia lovit de 

arșiță ? Voi vă știți menirea? V- ați aflat trecutul ? Vreți ca viitorul să nu fie o clipă de miere și- o 

veșnicie de amar ? Atunci luați arma din cui, n – o lăsați să putrezească în timp ce dușmanul stă la ușă , 

așteptând să deschideți neînarmați porțile țării voastre, porțile sufletului vostru. Priviți ce au răbdat 

victimele rezistenței comunismului,  ce a îndurat spuma intelectualității. Voi ce îndurați pentru ca lemnul 

nostru să rămână tare, ca o mărturie ? Voi nu- ndurați nimic, puțin iubiți, dar noi mult am iubit, și cei ce 

ne- au făcut,  asemenea, și Dumnezeu ne- a lămurit neamul în greutăți și plângeri ca aurul în foc, iar voi 

cum petreceți ?! Fiule! Când vrei să te apropii să slujeşti Domnului Dumnezeu, găteşte-ţi sufletul tău spre 
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ispită. Încordează inima ta şi fii tare şi să nu te tulburi în timpul încercării. ( Ecclesiasticul )Că în foc se 

lămureşte aurul, iar oamenii cei plăcuţi Domnului, în cuptorul smereniei. (Ecclesiasticul ) Staţi deci tari, 

având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii și încălţaţi picioarele 

voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. ( Efeseni 6, 14-15 ). Dar voi nimic nu faceți, că sunteți 

îndărătnici și ați venit să ne vedeți, dar pilda nu voiți să o urmați . Vedeți- ne nu numai pe noi, dar vedeți 

și lanțurile cele grele ale deținuților, grele de umilință și întristare. Smeriți- vă dar, oameni moderni ! 

Și cu cuvântul nerostit am plecat spre închisoarea comunistă de la Sighet, transformată în muzeu : 

Memorialul durerii victimelor comunismului și al rezistenței. Fiecare fostă celulă descria o nouă 

dezbatere a diferitelor aspecte ale societății vremii. Aici, corul a cântat un cântec patriotic cu versuri 

răsunător de frumoase. Am privit paturi, haine, încălțări, obiecte aprținând foștilor deținuți, poeziile 

cusute pe pânză,am aflat de lipsa tratării bolilor deținuților, de eficacitatea codului morse, de metode de 

tortură și falsificare, am încercat celebra vizetă pe care o foloseau gardienii pentru a monitoriza celula, 

am observat erorile sistemului comunist, care a închis un popor întreg și l- a folosit pentru satisfacerea 

dorințelor proprii. Parcă și pereții aceștia vorbeau : Noi nu urâm, noi doar am plâns, dar n-am urât 

decât răul, nu pe cei ce se numeau comuniști.Peretele celulei grăia:Eu  am cunoscut oameni nedemni, 

oameni buni, am vazut schimbari, morti, genii, durere, idei, conceptii, am auzit discutii ale persoanelor 

alese, am auzit cum mulți s- au îmbogățit duhovnicește, cum unii au venit la cunoștința Adevărului , s-au 

întărit  prin rugaciunea dulce pe care o simte cel cu trupul rastignit, au fost supuși reeducării, batjocurii, 

urii, umilinței, au fost înfometați, izolați, fără sprijin omenesc , au iertat, au învățat ce înseamnăfrica și 

respectul … Slavă pentru toate au dat.  

Bine ar fi ca toată lumea să poată vizita locuri precum acestea 

Și astfel, terminând călătoria, ne- am întors la casele noastre, binecuvântat- am pe Dumnezeu, că 

iată, ne- am folosit . Daruri au fost pentru toți. 

Dumnezeu să pomenească pe Părintele Justin Pârvu și pe toți cei care au făcut posibilă excursia. 

Bine ar fi ca toată lumea să poată vizita locuri precum acestea, care revarsă bucuria cunoașterii, bucuria 

amintirii, întăririi, dorinței de îndreptare, care ies din tiparul vieții cotidiene și intră în minunatul tipar al 

vieții de închinător și călător nesolitar. 

 

       Autor articol : Lucian Iliescu 
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PPAAGGIINNAA  CCEELLOORR  MMIICCII  
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tincă Luiza Teodora, cl. a V-a A 

 
Tincă Oana Bianca, cl. a V –

a A 

 

 

 
Plăcintă Oana, cl. a VI-a A 

 
Nistor Dumitrel, cl. a VI-a A 

 
Bilboreanu Nicoleta,  

cl. a VI-a A 

 
Niţă Tincă Teodora,  

cl. a VI-a A  
Plăcintă Oana,  

cl. a VI-a A 

 
Brădan Ilaria, cl. a V-a A 

 
Dahon Andreea, cl. a V-a A 

 
Balan Mihaela, cl. a V-a A 

Mujdei Adrian, 

cl. a VI –a A 
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            Pagină realizată de înv. Gladiola 

Bondar 

 

     Pagina celor mici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dahon Bianca Elena, cl. a V-a A 

 
Fărcăşanu Ştefan, cl. a V-a A 

 
Gheorghiu Dumitrel,  

cl.a V-a A 

 
Iordache Teona, cl. a II-a 

 
Amalia Bostan, cl. a II-a 

Toamna 
                    Niţă Tincă Elena, cl. a II-a 

 

              A venit toamna ploioasă, 

              Frunzele au ruginit, 

              Vremea este răcoroasă, 

              Florile s-au veştejit. 

 

             Toamna cea de roade plină, 

             A copt fructele-n grădină. 

             În cămară le vom pune 

             Că la iarnă-s tare bune ! 
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Pagină realizată de înv. Ioana Fedeleş şi Gladiola Bondar. 

 

  

  

  

  

 
Butnaru Remus, cl. a II-a 

 
Andreş Paula, cl. a IV-a 

 
Diaconescu Sabina, cl. a IV-a  

Sofronia Matei, cl. a IV-a 

Frunza şi mărul din livadă 

 

Suntem în anotimpul de toamnă. O toamnă capricioasă, 

cu ploi, fulgi de nea şi soare cu dinţi. 

Plantele se ofilesc, animalele îşi caută adăpost şi hrană, 

iar oamenii strâng recoltele.  

Şi totuşi, în livada mea este un măr în crengile căruia se 

mai leagănă o frunză. 

-Frunză dragă, de ce eşti tristă ? o întreabă mărul. 

-Cum să nu fiu tristă ! Toamna m-a colorat în ruginiu şi 

mai am un pic şi voi cădea. De-abia mai pot să mă ţin de 

creanga ta.  

-Nu mai fi supărată ! La poalele mele este deja un covor 

de frunze, iar tu îmi vei ţine de cald la iarnă, alături de surorile 

tale !  

-Da ? Ce bine îmi pare ! Atunci, să ai grijă la primăvară 

de muguraşii care se vor ivi şi din care vor răsări noile mele 

surori. 

Un vântişor rece desprinse frunza de ramură şi o aşeză 

lin pe covorul de frunze. Acum va fi şi ea de folos mărului până 

la primăvară. 

  Bianca Ciubotă, cl. a II-a 
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EECCOO  CCLLUUBB  
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Trei zile la munte,  echivalentul  liniștii, drumeției, alpinismului și al… jocului de oameni mari 

 

Dacă ne raportăm la spiritul orașului, tot mai accentuat și la „ avântul temporal care parcă nu mai 

are hotar ’’, trebuie să recunoaștem că înființarea cluburilor ecoturistice este o necesitate, dar mai ales o 

dorință de păstrare a legăturii cu sinele și natura. 

 Inexorabila dorință a acestui început de vară, aceea de a fi aproape de munte,  s- a manifestat cu 

precădere în cadrul celei de-a treia ediții a Cupei montaniarzilor nemțeni, competiție organizată anual de 

C.E.T Crucea Talienilor- Borca, un club tânăr, dar doritor de consacrare și care a dat posibilitatea altor 

cluburi iubitoare de natură să petreacă sfârșitul de săptămână ( zilele de 7, 8 și 9 iunie ) într- un cadru plin 

de poezie, dinamizat de ploaia aparent nesfârșită, mai exact pe Pârâul Borca, în apropiere de vârful 

Budacu. 

La activitatea multilaterală au participat amatori ai muntelui veniți de la Galați, Bicaz, Piatra 

Neamț sau Iași, în total cinci cluburi. Atmosfera generală a fost destul de degajată, iar probele, complexe, 

nu neapărat prin 

dificultate, cât prin 

diversitatea și caracterul 

presărat cu comedie al 

acestora. 

Nu s-a remarcat 

vreo dorință acerbă de 

victorie, ci mai degrabă 

un spirit de frățietate și 

lucru în echipă.Invitații 

au avut șansa unei 

drumeții pe muntele 

Budacu, au participat la 

cross, la probe teoretice, 

la întreceri surpriză ( care au testat echilibrul, ingeniozitatea și originalitatea concurenților), la probe de 
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cățărare, la probe de orientare turistică, au interpretat scurte acte teatrale comice și improvizate, au purtat 

discuții la foc de tabără, au interepretat melodii folk, au ascultat interpretarea unor melodii de către trupe 

precum Calendar sau Grup Folk SIMBOL. 

Condițiile meteo nu au tăiat dorința de afirmare și jocul general, practicat de toate vârstele și în 

moduri cât mai deosebite. Unii s- au simțit bine discutând în compania unor preparate la grătar, alții au 

făcut plimbări, au testat neobișnuita senzație de a dormi în cort, au jucat badminton, frisbee, și- au 

confecționat sulițe din lemn… 

Unele probe au stimulat latura umoristică. De exemplu, având de adus cât mai multă apă într-o 

sticlă, și folosindu- se doar de un castron din tablă, unii participanți au avut inspirația de a aduce apă în 

gură și în tricourile înmuiate în pârâu, aspect care i-a și făcut câștigători ai probei sau posesori ai diplomei 

Pentru cel mai ud tricou. 

Atât pe plan general, cât și în detaliu, activitatea a fost reușită, interesantă, relativ originală, care a 

implicat toate gusturile și vârstele… și cred că și-a atins scopul- deconectarea de urbanism, îmbrățișarea 

competiției în care egoismul nu trebuie să existe, orientarea în spațiul turistic, cultural, afirmarea, 

intersecția ideilor și părerilor, legarea prieteniilor sau cel puțin extinderea cercului de cunoștințe etc.  

În urma competiției, pe facebook- ul clubului au apărut diverse comentarii, fotografii,  opinii, 

aprecieri sau păreri din partea participanților, precum : „Felicitări tuturor pentru tot ce aţi făcut spre a ne 

simţi bine noi toti cei veniţi din alte zări decât Borca! Până şi ploaia a fost binevenită pentru a aprecia 

astfel soarele la adevărata sa valoare! Probele alese, borşul, balmoşul şi întreaga atmosferă ne va face în 

mod sigur să revenim şi la anul (şi nu numai) la Cupa Montaniarzilor Nemţeni 2014! Bravo încă o dată 

din toată inima.’’ ( Nechita Corneliu ). 

 Câștigătorii, la general, au fost cei de la Albatros Galați, dar toate cluburile și chiar participanții, la 

modul individual, au fost premiați, astfel încât putem aminti câteva cuvinte care au prezidat întreaga 

activitate – Munte, prietenie, competiție, muguri de brad, muzică, orientare, Pârâul Borca, verdeață, 

ploaie ( înlocuită spre final de soare ), joc și bună dispoziție…   

         Lucian Iliescu 
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LLAA  AADDIIOO......  
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

         În vara aceasta ne-am despărţit de trei personalităţi reprezentative ale şcolii din Borca. Au pus suflet, 

abnegaţie şi dăruire pentru bunul mers al activităţilor şcolare.  Viaţa lor s-a confundat de cele mai multe 

ori cu viaţa şcolii. Dăruirea şi sacrificiul lor sunt de neuitat. 

  

          Înv.  Vasile Florescu 

     S-a născut la 10 aprilie, 1924. A absolvit în 1944 Şcoala Normala "Gheorghe Asachi" din Piatra 

Neamţ. A funcţionat ca învăţător la Şcoala Borca, Sabasa [1944], Popeşti -Farcaşa. Între 1947-1952 a fost 

profesor de matematică [ suplinitor] la Liceul Borca. Între 1952-1953 a fost detaşat ca profesor la Şcoala 

generală Broşteni. A fost director al Căminului Cultural, responsabil al Sindicatului salariaţilor. În 1985, 

după o activitate neîntreruptă de 41 de ani, s-a pensionat. Bunicul său a fost tot învătător, un mare 

animator cultural al vremurilor sale, jucând şi în opereta "Prinţul Puff " 

 

         Prof. Georgeta Andrieş 

     S-a născut la 26 martie, 1948. Deşi a studiat geografie-istorie, a predat toată viaţa limba şi literatura 

franceză, din iubire pentru cultura şi civilizaţia Franţei .A fost una din cele mai iubite şi respectate 

profesoare. A avut vocaţie de dascăl, în sensul latinesc al cuvântului. Ne amintim de extraordinara 

imaginaţie artistică, de drumeţii, de excursii. I-a placut să lucreze cu copiii în activităţile din afara orelor 

de curs. A sacrificat din timpul dedicat familiei, a dăruit din bunul ei simţ, până la pensionare. Nu s-a 

plâns niciodată că o face pe bani puţini. Generaţii de elevi au condus-o pe ultimul drum pe cea care le-a 

fost profesoară şi dirigintă.  

 

         Administrator Grigore Marin 

     S-a născut la 20 februarie, 1930, la Borca. Deşi "auxiliar al liceului, Grigore Marin, prin activitatea sa, 

a pus o piatră de temelie la bunul mers al şcolii. A fost un bun organizator, a găsit mereu soluţiile cele mai 

bune pentru situaţiile greu de rezolvat. Era ultimul care pleca din şcoală, după ce se asigura că în acea zi 

nu mai este nimic de făcut. 

     Celor trei dispăruţi dintre noi le spunem: "Să le fie tărâna uşoară!” 

                                            Bibliotecar Iolanda Lupescu 
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UUMMOORR  

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Temă şi variaţiuni:  

Lacul codrilor albastru 

Nuferi galbeni îl încarcă; 

Tresărind în cercuri albe 

El cutremură o barcă.   (Mihai Eminescu, Lacul) 

 

,,Lacul codrilor prea palid, 

Niciun nufăr nu-l încarcă, 

Dar, din când în când pe ape, 

Doar mormane de deşeuri 

Emigrează dinspre maluri.”(Marcela Ţuţuianu, clasa a XI – a C) 

 

,,Lacul codrilor e ud, 

De brotaci e încărcat, 

Tresărind în cercuri albe, 

El o barcă-a răsturnat.”(Adelina Alămâie, clasa a XI  - a C) 

 

,,Lacul codrilor albaştri 

Nuferi galbeni îl încarcă, 

Sunt mai singur cu o fată, 

Mai înbogăţit cu-o barcă.”(Gabriela Ţăranu, clasa a XI – a C) 

 

Bietul lac al codrilor, albastru 

Nesătulii nuferi îl încarcă, 

Tremură, suspină-n cercuri albe,  

Iar pe el trece-o tirană barcă.”(Alexandra Cobuz, clasa a XI – a C) 
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