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SCURTĂ TRECERE PRIN TIMP  

A PROFESORULUI VASILE ROPOTICĂ  

 A văzut lumina soarelui în prima zi a anului 

1949 şi am tinde să credem că acesta a fost motivul 

principal pentru care a purtat numele Sfântului Vasile 

cel Mare. S-a născut într-o familie de oameni simpli, 

tărani munteni din Poiana Teiului, binecuvântată de 

Dumnezeu cu şapte copii, cinci fete şi doi băieţi, fiind 

primul băiat născut după cele cinci surori ale sale. 

De timpuriu a manifestat spirit creativ, fiind cel 

care-şi construia singur din lemn diverse obiecte pe 

care şi le dorea, cum ar fi: o bicicletă şi un joc de şah, 

sculptate în lemn de alun.  

A urmat cursurile Şcolii Primare de la Poiana 

Teiului (Şcoala de lângă Piatra Teiului) şi cursurile 

Şcolii Gimnaziale de la Poiana Largului, unde a arătat 

potenţial pentru “un mare viitor”. 

A fost primul admis la Liceul Teoretic Bicaz, 

secţia reală, cu specific de Matematică – Fizică, pe care 

l-a absolvit cu succes în anul 1967. A dat admitere şi a 

reușit la Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de 

Automatică, unde a absolvit ca bursier anul I. Aici a 

simţit totuşi că sufletul lui e mai aproape de poezie şi a 

încercat admiterea la Universitatea Bucureşti, 

Facultatea de Litere, la care a fost declarat reușit. 

Astfel a renunţat la visul de a deveni inginer şi s-a axat 

pe studiile filologice.    (continuare în pag. 4) 

    ... Viața fiecăruia poate fi privită și ca sumă a oamenilor pe care îi 

întâlnește. A întâlni un anume om, la un moment dat, într-o anumită 

conjunctură, poate însemna o cotitură în viață, o schimbare a modului de 

a privi lumea, o plus-valoare adusă propriei existențe. De la orice semen 

întâlnit avem de învățat. Important este să fim pregătiți, deschiși pentru 

învățare continuă. Învățăm mai întâi de la mama, de la tata. De la frați, 

surori. Apoi, încet-încet aria de cercetare-cunoaștere ni se extinde cu noi 

lucruri, cu noi oameni. În mod clar, până la o anumită vârstă avem de 

învățat de la orice lucru sau ființă nou cunoscute. Dincolo de acest prag 

însă pentru unii dintre noi pot interveni prejudecăți, orgolii, sentimente de 

autosuficiență și nu mai conștientizăm uneori că nu creăm condiții propriei 

învățări-deveniri. Din păcate!Un zâmbet deschis, sincer al unui coleg  

primit într-o zi mohorâtă, un cuvânt de apreciere, o provocare la o 

discuție, la o analiză serioasă a unor fapte, fenomene, respectul adevărat, 

toate acestea  îți pot schimba într-o clipă starea de spirit, te pot face mai 

plăcut celorlalți și îți pot crește eficiența activităților de peste zi. A 

conștientiza că educația, formarea propriei personalități este un proces 

continuu, că este cea mai frumoasă și mai importantă investiție a omului, 

nu este posibil  fără a acorda atenția cuvenită fiecărei persoane pe care o 

întâlnim. 

Un om de la care am învățat multe în câțiva ani (din păcate prea 

puțini) în care am fost colegi a fost profesorul de limba și literatura 

română Vasile Ropotică. A fost un om care prin simpla sa apariție îmi 

smulgea un zâmbet și-mi deschidea larg fruntea. A fost un om cu o cultură 

largă,transdisciplinară, un om cu preocupări intelectuale multiple. Orice 

întâlnire cu domnia sa, fie pe holurile școlii, fie în pauză la taifas pe 

canapea, fie în afara școlii îmi transforma o zi banală într-una deosebită. 

Nu sunt exagerări ci sunt realități, realități pe care le valorizez și care îmi 

lipsesc mai ales acum, după dispariția din această lume a dragului meu 

coleg. Mă încuraja subtil în a merge pe anumite cărări sau în a le ocoli. 

Crea întotdeauna un cadru de discuție în care mă simțeam bine, chiar 

dezinvolt. Știa să transfere spre ceilalți din prea-plinul cunoștințelor, 

experiențelor acumulate, exact după  principiul că prin educație – de orice 

tip - se poate transfera generațiilor următoare tezaurul de civilizație și 

cultură acumulat de omenire. A fost pentru mine o prelungire a 

profesorilor (de limbă și literatură română și  nu numai) pe care i-am avut 

ca elev. 

Domnule profesor, vreau să vă mărturisesc, acum, sperând că 

nu e prea târziu, că întâlnirea cu dvs. mi-a îmbogățit semnificativ viața.  

Mă încearcă uneori – cred că și pe ceilalți semeni ai mei – un 

sentiment de dor față de oameni dragi, trecuți in lumea celor drepți. Mi-e 

dor de mama, mi-e dor de socrul meu (pe care nici măcar nu l-am 

cunoscut), mi-e dor de vărul meu Adrian, mi-e dor de bunici, mi-e dor de 

strămoși și de faptele lor de patriotism. Patria! Un cuvânt pe care îl 

rosteați foarte des. Patria – și nu țara. Patria e una singură. Patria pe care 

ați servit-o. Mi-e dor de dvs. Domnule profesor și sper că acolo unde vă 

aflați, dincolo de zare, v-ați găsit liniștea cea veșnică. 

Prof. (vremelnic director – încă ”neobosit”) V. Amariei 

Mărul din grădina eternităţii 

 
În mijlocul ţintirimului tronează înţelept şi 

maiestuos, ca un bătrân ce se află, un măr, copac aşezat 

aici - aşa spune satul - de la facerea lumilor. Ca pomul 

cunoaşterii din Eden, e martor precum un filosof tăcut, 

la toate ale lumii: a celor văzute şi nevăzute, a celor 

trecătoare şi a celor netrecătoare. 

La suprafaţă, în lumea văzută, fost-a legănat 

în vânturi - ce-au trecut peste el ca peste ţară - din cele 

patru puncte cardinale, dar nu s-a frânt nici n-a plecat 

nicăieri: rădăcini din adâncuri hrănite din carnea şi 

pulberea oaselor celor trecute îl ţintuiau bine locului. 

Aici, la suprafaţă, l-au troienit flori de mai în 

tinereţea şturlubatică a primăverilor; aici l-a încălzit 

căldura de cuptor în zile însetate; aici a ascultat 

încărcat în zăpezile de altădată în geruri ce-i îngheţau 

sângele strămoşilor din cercurile concentrice ale anilor 

colinde în limba Mioriţei cu Lerui-Ler şi flori de măr 

înfloriţi, n-o să vă vină să credeţi taman în decembrie, 

aici merele sale, fructe rotunde şi roşii ca soarele, au 

gustul strămoşilor; cine-a gustat din ele nu le poate uita 

niciodată, în orice colţ al lumii ar fi plecat. 

Dorul de mere-n pârg, daruri ale copacului 

din mijloc de ţintirim, nu-i vor da pace fireşte, e dorul 

de tata, de mama, de bunelul, de rădăcini, de ţară: ţara 

din morminte. 

Şi tot aici, la umbra lui, bocindu-şi morţii, stă 

îndoliată suflarea lumii, în căutarea răspunsurilor 

legate de Dumnezeu, de suflet, de viaţă şi moarte, de 

pulbere şi veşnicie, de unde venim şi unde ne ducem. La 

umbra bătrânului pom, văduve îşi plâng şi tămâiază 

morţii, dragostele lor cununate acum cu veşnicia. 

Aici a suspinat pomul trist, pentru omul căzut 

în păcate şi moarte, privind la ultima lopată de pământ 

ce răsuna peste sicrie, gândind, cu siguranţă la 

deşertăciunea lumii. 

Dar tot aici a tresărit, bucurându-se de carul 

de flori alb-roz dăruit de primăveri, cu care s-a 

împodobit ca toţi împăraţii lumii. 

În adâncuri, rădăcinile lui, bine înfipte în 

trupul neamului, se hrăneau din praful de oase albe ale 

lui Ion, Gheorghe, ale Mariei sau ale Ioanei; iar atunci 

când întreaga creaţie cânta "Hristos a înviat din morţi 

cu moartea pe moarte călcând şi celor din mormânturi 

viaţă dăruindu-le", din florile alb-roz ce prindeau viață 

în coroană ne zâmbeau aceiaşi Ioni şi Gheorghe, 

aceleaşi Marii şi Ioane izvorând în lumini din adâncuri. 

Legănat în cele trecătoare şi bine înfipt în cele 

ale veşniciei, întregul copac era un zâmbet. Se 

vindecase de absurd, biruind cu Hristos moartea… 

Acum peste copac a năvălit toamnă târzie. 

Lumina s-a spart în mii de feţe, ca un 

curcubeu. Poezia copacului în plină toamnă e poezia 

omului care-şi transfigurează declinul vieţii, 

împărtăşindu-şi destinul lui pieritor cu al cerului şi al 

pământului. 

Agoniile cerurilor în toamna revărsată peste el 

sunt ale vieţii noastre, iar zilele descresc mai mult în 

noi. 

   Ne scuturăm frunzişurile de fiecare clipă îngălbenită  

ce-a trecut, la fel ca pomul din ţintirim, pălit de brumă, 

de frunze. 

Simţim solstiţiul toamnei la fel ca solstiţiul 

vieţii noastre şi furtunile din afară, ce tot vin peste noi, 

ne bântuie cu aducerile-aminte. 

În toamnă ne contemplăm melancolia 

împuţinării noastre, tristeţea treptatei noastre 

întunecări. 

Ne tot bat brume şi, ca în veşnicul dor de mit, 

ca frunzele tivite în galben, grădinile zilelor noastre îşi 

coboară sevele în pământ, spre rădăcinile strămoşilor. 

Avertismente înscrise în tragicele şi 

frumoasele stihii din afară şi din noi, cei aflaţi în 

căutarea eternităţii. 

Omul şi poetul mor, încet, încet. 

Sufletul şi poezia lui, niciodată! 

 Unde sunt cei ce nu mai sunt ? 

   Preot N. Cojocariu 
        

 SCURTĂ TRECERE PRIN TIMP …  

(continuare din pag. 1) 

     A absolvit această facultate ca şef de 

promoţie în anul 1973, după care a fost selectat de 

Consiliul Superior Social – Politic al Armatei pentru a 

ocupa postul de îndrumător cultural al Caselor de 

Cultură ale Armatei, la nivel naţional, unde a obţinut 

gradul de locotenent. După o activitate de cinci ani la 

Cercul Militar a fost transferat pe o catedră de Limba 

şi Literatura Română de la Liceul Militar “Dimitrie 

Cantemir” Breaza, judeţul Prahova. Ca profesor ofiţer 

a avut misiunea de a sădi în minţile “cantemiriştilor” 

spiritul literar - artistic, personalitatea sa fiind un 

pilduitor exemplu de înţelepciune moral – ştiinţifică, 

de iscusinţă strategică şi de eroică vibraţie patriotică.  

Printre multe  realizări în acest Colegiu 

Naţional, se poate menţiona şi coordonarea în calitate 

de redactor şef al revistei elevilor militari 

“Cantemiristul” şi obţinerea gradului activ de 

locotenent – colonel. În anul 1997 este trecut în 

rezervă cu gradul de colonel. Şi-a continuat activitatea 

didactică ca profesor civil la un liceu din Cîmpina. Se 

retrage în zona natală şi în 1999 ocupă prin concurs, 

cu statut de titular, o catedră de Limba şi Literatura 

Română la Grupul Şcolar “Mihail Sadoveanu” Borca, 

unde a predat până în aprilie 2011…  

Aici a avut o activitate meritorie, înţelepciunea 

sa fiind apreciată şi valorificată de resursa umană a 

liceului. Talentul pentru poezie a fost transmis 

elevilor “sadovenieni” şi prin fiţuica publicistică 

“Insomnii de licean” pe care a vrut-o ca o continuare 

a revistei militare în care elevii de pe Valea Bistriţei  

să îşi poată publica gândurile adolescentine. 

Pe lângă arta cuvintelor, a fost pasionat și de 

jocul de şah, reuşind să organizeze frumoase şi 

interesante “turnee”cu elevii, prietenii și iubitorii 

sportului minții. Rămâne în memoria noastră un 

vrednic om de aleasă cultură, un consilier aparte, iar 

marea recunoştinţă este purtată în caracterele 

generaţiilor de absolvenţi. 

Prof. Constantin Gavriluţ, 

 director al Școlii Gimnaziale Farcașa 

 

 

 

 

 

 

întâlnirile cu Domnia Sa erau un adevarat banchet spiritual 

 

 

Să-mi fie somnul lin  

Si codrul aproape,  

Pe-ntinsele ape  

Să am un cer senin.  

                                                

 

                                        Prof. Vasile Ropotică 

                                                (1949-2011) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZI… 
Azi e primăvară, 

Mâine nu se ştie 

Azi e prima oară 

Când mă gândesc la tine. 

 

Afară plouă, plouă 

În sufletul meu ninge 

Dar legătura dintre noi  

Pururea  nu se stinge. 

 

Ieri parcă erai cu mine 

Astăzi mă gândesc la tine 

Mâine cred ca te voi pierde 

Iubirea nu se mai vede. 

 

Îmi voi aminti de tine 

Şi mă voi gândi mereu 

Căci ai fost cândva cu mine 

Şi arde sufletul meu. 

 

          Alexandrescu Silviu, Loghin Iustina – XI C 

         

ÎNTREBĂRI. . . 
 

Ce e răzbunarea 

Când eşti singur? 

Parcă e marea  

Când vine frigul. 

 

Ce e iubirea 

Când tu urăşti? 

Aşa e viaţa 

Toţi sunt hoţi! 

 

Ce e sinceritatea  

Când tu minţi? 

Vine din iubire 

Nu o caut ca pe arginţi. 

 

Ce e victoria 

Când eşti terminat? 

Un sentiment de mândrie 

Dar sufletul mi s-a uscat. 

 

Ce e apa  

Când e secetă? 

E ca sentimentul de dor  

Când mă macină. 
 

Ce e muzica 

Când e tăcere? 

Parcă e vinul roşu 

Si-mi aduce o mângâiere. 

Ce sunt ochii  

Când te privesc intens? 

Ei provoacă plăcere 

Dacă tu le-ai da un sens. 

 

Ce e inima  

Când nu mai bate? 

Are nevoie de tine 

De cealaltă jumătate. 

  Bilboreanu Ionela -  XI C 

 

 

ADOR. . . 
 

Ador să simt 

Ador să-ţi cânt 

Ador să mint 

Ador gândind… 

 

Ador să-ţi spun: 

Că arăţi bine,  

Zi de zi tăcut in mine 

Ador să-ţi spun: 

Că eşti frumoasă 

Niciodată în faţă. 

Ador să-ţi spun: 

Suntem sortiţi, 

Prieteni neconteniţi. 

Ador să-ţi scriu  

Măcar în vid: 

Că nu mai ştiu,  

Măcar să râd… 

 

   Cîrjă Ionuţ - XII A 

 

ÎN PATUL MEU ALBASTRU 

 
În patul meu albastru 

Mă-ntind şi te-aş primi, 

Strălucind ca un astru 

Sărutul ti-aş sorbi. 

Flori albe, grâu în preajmă 

Şi cărţi cu poezii, 

Iubirea mă îndeamnă 

Să sper ceasuri târzii. 

Un felinar clipeşte  

Valsând pe partituri, 

Sufletu-mi te doreşte 

Aproape în săruturi. 

O, dragostea mea dulce 

Iubirea mea de vis,  

Doar tu îmi poţi aduce 

Clipe ca-n paradis. 

Nu-ntârzia, hai, vino 

De dorul tău suspin 

Să te admir, iubito 

Şi în braţe să te ţin. 

      

    Cîrjă Ionuţ – XII A 

      

 

 

 

ADOLESCENŢĂ 
 

Te ştiu de secole-mi pare 

Te ştiu de-un veac si fără rost 

Aş vrea să-mi dai a mea suflare 

Copilăria cum a fost… 

 

O vreau acum, căci timpul trece 

Ca sabia prin fiinţa mea 

Iar foşnetul îmbătrânirii 

Îmi schimbă soarta-ntruna grea 

 

 

Nu vreau să plâng, 

Doar plânsul doare! 

Nu vreau să râd, 

Nu pot acum! 

 

Dorinţa mea? O-mbărbătare 

Căci timpul meu e numai scrum! 

Cenuşă în vânt sau val în ape, 

Nori de praf ori nori de fum 

Aş vrea a mea copilărie 

Scump hotar, şi-l vreau acum! 

          

                        Chiorbeja Ana Maria –IX C 

 

DELIR 
 

Trupul tău e rece pentru mine 

Și chiar nu pot să îmi revin! 

Nu pot să-ți uit mâinile fine, 

Iar amintirile-s un chin! 

 

 

Sufletul mi-e sfâșiat și parcă 

Nu mai am mult timp. 

Sunt ca marinarul fără barcă, 

Ce naufragiază în delir. 

 

 

În marea aipilor frânte 

O să înot, până la moarte 

Dorul tău, o să mi-l cânte 

Nimfele zi și noapte. 

 

 Fărcășanu Lucian, XI C 

       

...  ... 

Lipsită, lipsită de mine 

Alte ori de tine, 

De tot ce ne aparține. 

 

Completată, completată cu mine 

Deseori cu tine 

Rareori cu iubire. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Străbătută, din inima mea 

Puțin din a ta 

Niciodată cu ea 

 

Stau în tăcerea nopții și tac 

Într-un colț de lume uitat 

Mă prefac 

Că luna-i albastră 

Și că vorbesc cu ea 

Că tot ce-i în jur 

Mă poate veghea 

Că miile de stele ce strălucesc, 

Îmi vorbesc 

 

 Bostan Anda,  IX C 

 

TIMPUL 
 

Dirijor neîndurător al vieții noastre, 

Ireversibil și efemer, 

Nepăsător de lume și de toate, 

El mereu trece, se grăbește. 

 

Dar stai! De fapt nu trece 

Mereu același e … 

Dar noi, legați la ochi de cotidianu-n care ne aflăm 

Uităm să observăm, uităm chiar și de noi. 

 

Opriți-vă puțin și meditați 

La timpul prin care ați trecut 

La viața noastră care ieri 

Era abia la început! 

 

Nu vă-ntristați că timpul trece, 

Și că-ncepeți să v-ofiliți 

Căci nu uitați că omul este, 

Din clipa-n care a-nmugurit 

Predestinat să se-ofilească. 

 

Nu priviți la timpu-n care 

Voi ați trecut pe-acest pământ 

Privește, omule, la felul 

În care tu l-ai petrecut. 

 

Nu te gândi că poate mâine 

N-o să mai fii… 

Căci nu ești singur orice-ar fi 

Gândește-te optimist ca la o schimbare 

Pe care toți o vom suferi 

 

Trăiește, crede, bucură-te și iubește 

Căci restul de la sine va veni 

Ce dacă timpul nu se oprește 

Fii indiferent l-acest aspect 

Tu doar trăiește, crede, bucură-te și iubește 

Și timpul timp îți va dărui! 

     Ioniță Oana-Mădălina , Pîcu Constantin , XI C 

  

 


