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Biblioteca din Nord 

EDITORIAL 

                                         Idolatrizarea zonei de confort  

       Nu-i greu de observat că duminica piaţa de pe malul pârâului Sabasa este înţesată de lume. 

Pe la fiecare tarabă, cu mari, cu mici, toţi întreabă, se sfătuiesc, probează, se tocmesc, cumpără 

tot felul de produse, într-o grabă de sfârşit de lume. Nu contează că majoritatea produselor sunt 

din zona kitsch-ului.  

Duminica este ziua mult aşteptată a satisfacerii dorinţelor care au măcinat minţile 

cumpărătorilor şase zile la rând. Dacă nu eşti cumpărător, nu eşti în rând cu lumea. Să mai spună 

cineva că omul din ziua 

de azi nu trăieşte în 

bunăstare, că nu-l credem. 

La ieşirea din piaţă, în 

două puncte cardinale 

diferite, mirosul de mici 

te îmbie să nu pleci acasă 

până nu mănânci bine. 

Tot acolo cântă muzica 

tare, în timp ce o maică 

citeşte la pangar 

rugăciunile de dimineaţă.  

Fuga-n sus şi fuga-n jos! 

Până după amiază nu 

încetineşte vacarmul. 

 Dumnezeu este scos din ecuaţie, chiar dacă este postul Paştelui şi ar trebui să ne căutăm 

de suflet. Credem că toată această fugă a semenilor noştri ascunde o plictiseală  enormă. Un gol 

sufletesc, pe care nu au cum să-l  umple mâncând, cumpărând, trăgând de timp să treacă mai 

repede. Este o suferinţă pe care omul modern nu vrea să o recunoască. Omul se agaţă de plăcere, 

încercând să evite cel mai mic  disconfort. Sunt semeni care nu au ce mânca? Pe nimeni nu 

interesează.  

Lumea de azi este stresată că ar putea pierde starea de bine. Ea nu vrea să sufere, să simtă 

durerea. Nu vrea să fie pusă la încercare. Gata cu martirii! Numai cei încercaţi pot să înainteze, 

să construiască viitorul, să-l lase moştenire. Cui? Aceasta este întrebarea.  

Vorba lui Arghezi: “Fă-te, suflete, copil!” Redobândeşte inocenţa şi puritatea, pune preţ 

pe valoare şi lasă-te a fi considerat o oaie neagră printre mulţi care nu mai ştiu unde este 

adevărul. 

                                               Membrii Clubului de Jurnalism  
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DASCĂLI DE ALTĂDATĂ DE PE VALEA BISTRIȚEI 

 

Profesor universitar doctor, Valeriu Popa 
 

A fost una dintre pesonalitățile marcante din 

domeniul matematicii contemporane. Un strălucit dascăl și 

pedagog. Pot spune că am avut norocul să-l am profesor și 

diriginte la Liceul ”Mihail Sadoveanu” din Borca. 

 

Copilăria și adolescența. 

S-a născut în comuna Grivița din județul Galați, pe 22 

octombrie 1937, într-o familie de intelectuali, tatăl Nicolae 

Popa învățător, iar mama, Catinca Popa, casnică. 

  Copilăria și-o petrece în comuna natală, unde 

urmează și clasele primare. Din copilărie i-au rămas vii în 

amintire retragerea, prin sat, a trupelor germane <lăsând în 

urmă arme fără închizătoare și noi copiii, ne jucam cu ele 

de-a soldații> și cum <treceau deasupra noastră avioanele 

americane într-un zgomot asurzitor, lăsând în urma lor fâșii 

metalice poleite>.  

În toamna anului 1944 intră în clasa I, având învățătoare pe Eugenia Tașcă, tatăl său în 

acea perioadă era pe frontul Nămăloasa-Focșani. Din școala primară din sat își amintește de o zi 

friguroasă în care ajungând la școală s-au adunat toți copiii în jurul unui godin în care ardeau 

niște lemne ude, ceea ce l-a marcat, dar și faptul că atunci a început să citească primele cărți. 

Clasele primare le termină cu alt învățător, Dumitru Căpraru, care avea un talent deosebit la 

desen și care le-a făcut la toți elevii, portretele, în creion. Dar, după război, în Moldova urmează 

alți ani grei, anii de foamete.  

Și familia lui a suferit mult din această cauză, așa cum reiese din relatările sale <îmi 

amintesc cu groază de vara anului 1946, când am adunat spic cu spic grâul pe care l-am avut 

noi semănat. Mama și tata au vândut vaca și niște covoare, apoi tata a plecat în Oltenia, de unde 

a cumpărat gâu, grâu planificat la gram de mama, să ne ajungă până în vara lui 1947>.  

Deducem că primii ani de viață pentru tânărul  Popa, au fost ani grei, și nu se termină 

aici, vor continua și cu perioada claselor V-VII. Părinții și-au dorit ca Valeriu, cel mai mare 

dintre copii să-și continue studiile. Astfel, pentru că și el își dorește să urmeze gimnaziul, pentru 

examenul de admitere, în vara anului 1948 se pregătește intens la aritmetică, rezolvând probleme 

din cartea ”1001 de probleme” și făcând exerciții de gramatică. Dar, chiar în ziua examenului de 

admitere, află că gimnaziul se desființase, datorită reformei învățământului, este introdus ciclu 

doi de studiu pe o perioadă de trei ani și intră direct în clasa a V-a la școala din Ivești,  județul 

Galați. La Ivești stă la internat, unde fiecare elev își aducea de acasă cele necesare pentru dormit 

și alimente. Băieții erau cazați într-o sală mare a fostului Tribunal de Plasă din Ivești, pentru care 

atât elevii cât și profesorii, au trebuit să refacă acoperișul clădirii și să pună podelele în săli. Din 

perioada în care a urmat cursurile claselor V-VII își amintește următoarele: <Din Grivița ne-am 
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dus 6 elevi. Veneam în fiecare sâmbătă acasă,  evident pe jos, prin pădurea de la Ivești și apoi, 

pe de-a dreptul, pe cărările din lanurile de porumb. Treceam pe lângă conacul de la Cioara, al 

fostului general Eremia Grigorescu, ajungând seara acasă. La sfârșitul clasei a VII-a, eram vreo 

20 de copii care făceam lucrul acesta. La Ivești am avut doi profesori de matematică, Stăncic în 

clasele a V-a și a VI-a, și Nicolau în clasa a VII-a. Doi foști căpitani de artilerie, cu mare talent 

pedagogic și după părerea noastră de atunci, buni matematicieni>.  

După terminarea claselor V-VII, a dorit să-și continuie studiile la un liceu. Astfel a ales 

liceul ”Vasile Alecsandri” din Galați. Redăm din amintirile de atunci: <În toamna lui 1951, am 

plecat cu tata la Galați, pentru a da examen de admitere la liceul ”Vasile Alecsandri”(era prima 

dată când mergeam cu trenul și tramvaiul). În ziua examenului, am venit singur la liceu, clădire 

impunătoare, înconjurată cu niște ziduri groase, unde intrarea se făcea printr-o ușă croită în 

poartă. Cu timiditate priveam cum veneau candidații, unii pe jos, alții cu trăsurile. Eram 

îmbrăcat cu pantaloni scurți, făcuți de o croitoreasă din satul nostru și cu o cămașă, stând lipit 

de zidul interior al liceului, până am fost chemați în clase. După probele scrise, am dat examene 

orale. Intram și răspundeam pe rând, la matematică și la limba română. Spre surprinderea mea, 

în biletul oral, la matematică, era și o problemă similară cu cea rezolvată la examenul clasei a 

VII-a, pe care am rezolvat-o în cazul general cum mă învățase profesorul Nicolau, ceea ce a 

impresionat comisia de examen>. 

Liceul ”Vasile Alecsandri” era foarte bine dotat. Avea internat, săli de gimnastică, bazin 

de înot, sală de tir, o curte mare, cu diferite terenuri de sport: fotbal, baschet, handbal. După ce a 

fost admis, a stat la internat iar acasă mergea o singură dată, la sfârșitul trimestrului. Liceul avea 

o bibliotecă bine dotată, ceea ce i-a trezit un real interes pentru citit. Dovadă a pasiunii pentru 

citit este și faptul că a frecventat și alte biblioteci din oraș cum sunt: Biblioteca ”Vasile 

Alecsandri”, Biblioteca ”Salom Alehem”, etc. În liceu, a avut două profesoare de matematică: 

Burlui, în clasele VIII-IX și Zamfira Țonescu în clasele X-XI. Aceasta din urmă era o femei 

micuță pe cât era de mică, pe atât era de severă, dar corectă. Astfel că la întâlnirea de 50 de ani 

de la absolvirea liceului toți cei prezenți, au pomenit-o cu mare plăcere și recunoștință. În clasa a 

X-a a fost infirmierul liceului. Redăm din amitirile sale:  <Acolo erau mulți ”bolnavi” de limbă 

franceză, chimie, etc. În timpul internării, aveau ”dreptul” de a tăia lemne pentru foc (iarna 

1953-1954 a fost foarte grea). În calitate de infirmier și membru GPAS, am asistat la o operație 

de apendicită la un spital, unde mi-a venit rău, fapt care a făcut să-mi treacă cheful de a deveni 

medic. De inginer, nu părea să fiu bun (majoritatea colegilor din acea clasă au urmat una din 

facultățile tehnice din Galați, doar doi nedevenind profesori). La desen plăteam unul din colegi 

câte 5 lei (o sumă mare pe atunci), în fiecare trimestru, ca să-mi facă o planșă, pentru a obține o 

notă>.  

A ales să se facă profesor, probabil influențat indirect de tatăl său, care era învățător, sau( 

așa cum își amintește) de una din cărțile citite, de pildă de ”Apostol” de Cezar Petrescu. Mama 

sa nu era  prea încântată de idee (”Sunt sătulă de unul care toată ziua stă la școală!”). Tatăl era 

de acord, dar să urmez secția de matematică  pură. 

 

Studenția. Primii ani de învățământ. 

În vara anului 1954, a fost scutit în parte de munca de la CAP (Cooperativă Agricolă de 

Producție) pentru a se pregăti, de unul singur, pentru admitere. La 15 august, se prezintă la 

examenul de admitere, la Facultatea de matematică-fizică, a Universității Al.I.Cuza din Iași, 

susținând următoarele probe: matematică – scris și oral, limba și literatura română – scris, fizică 

– oral, limba rusă – oral. Este admis ca student în grupa 425 a acestei facultăți. În timpul studiilor 
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a avut cei mai buni profesori de matematică ai universității ieșene: Ilie Popa (Analiză matematică 

și Istoria matematicii), Gheorghe Gheorghiev (Geometrie analitică), Ion Creangă (Algebră, 

Algebră liniară, Teoria numerelor), Octav Mayer (Geometrie diferențială, Capitole speciale de 

geometrie), Mendel Haimovici (Mecanică), Adolf Haimovici (Teoria funcțiilor cu variabilă 

complexă, Capitole speciale de teoria operatorilor), Constantin Corduneanu (îndrumător de cerc 

studențesc), conferențiar Neculai Negoescu(Teoria funcțiilor de variabilă reală)-mai târziu 

îndrumător la doctorat, Alexandru Climescu (Capitole speciale de algebră), conferențiar Victor 

Nadolski(Astronomie). Iar dintre tinerii asistenți, care au devenit foarte curînd profesori 

universitari de renume i-au fost: Radu Miron, Dan Papuc, Corina Reicher etc., iar la fizică, își 

amintește de cursul plăcut susținut de conferențiar Ion Golovcenco, care nu după mult timp este 

transferat ca profesor la Universitate din Timișoara.  

 <Față de toți aceștia mă simt dator pentru cele ce m-au învățat, m-au îndrumat, m-au sfătuit 

sau m-au ajutat în unele momente mai grele. De exemplu, profesor Gheorghe Gheorghiev, în 

calitate de decan, m-a susținut să nu fiu exmatriculat în 1958, după ce fusesem dat afară din 

UTM (Uniunea Tineretului Muncitor), în ”calitate” de  ”potențial” dușman al poporului. La 

pedagogie, am făcut un curs slab, care nu m-a ajutat ca viitor profesor. În schimb practica 

pedagogică, făcută cu Alice Corduneanu și Ligia Papuc, mi-a fost de mare folos, întărindu-mi 

convingerea că mi-am ales bine și corect profesia. Încet și nu prea ușor, cu examene serioase, cu 

rezultate bune, cu partide interminabile de șah cu colegii mei, Bârsan și Pielescu, am ajuns în 

fața examenului de stat, cu o comisie formată din profesor Gheorghe Gheorghiev, Mendel 

Haimovici, și Adolf Haimovici>.  

Pentru toată perioada anilor ’50(începând chiar din 1948, după Naționalizare), în țara 

noastră s-a dus o politică de marginalizare a intelectualității și chiar de exterminare a vechii 

intelectualități (în 1949, proiectul construirii canalului Dunăre-Marea Neagră, a fost pus în 

aplicare ca un proiect de exterminare a intelectualității și a foștilor politicieni români). Astfel, 

sub diverse motive, mulți intelectuali erau reținuți de securitatea-bolșevică, s-au arestați și 

condamnați (chiar și fară judecată). Prin asemenea momente a trecut și tatăl tânărului Valeriu, 

fiind ”reținut” o perioadă de doi ani, fără judecată, sub pretextul că s-ar opune colectivizării 

socialiste! Urmare a acestui fapt, tânărul Popa Valeriu a fost dat afară  din UTM. Acest lucru nu 

rămânea fără urmări, așa erau cazurile când tinerii nu erau primiți la facultăți, sau pierderea unor 

funcții pentru alții (dați afară din serviciu, etc.). Probabil dosarul tânărului Popa nu ajunsese încă 

la facultate și de aceea a putut da admiterea, dar putea urma exmatricularea în momentul 

cunoașterii dosarului, ceea ce s-a și întâmplat. Numai intervenția, de succes de altfel, a decanului 

l-a scăpat de exmatriculare. Pe 13 iulie 1959 obține diploma de licență și revine în satul natal, 

unde toată vara va lucra la CAP. 

Deoarece toți absolvenții seriei sale au fost obligați să meargă în învățământ la țară, 

având doar posibilitatea să-și aleagă regiunea, a ales regiunea Bacău, optând pentru Liceul Seral 

”Stejaru”, comuna Pângărați (raionul Piatra Neamț) unde a funcționat de la 1 septembrie 1959 

până la 15 februarie 1960. După vacanța de iarnă, a fost chemat la raion, la Inspectoratul Școlar 

și ”convins” să accepte transferarea la Liceul ”Mihail Sadoveanu” din Borca. Acest transfer a 

fost ca urmare a dosarului trimis de la Universitatea din Iași, în care era caracterizat , probabil, ca 

”periculos” pentru elevii de la seral și chiar și pentru cei de la zi. Astfel, așa cum își amintește: 

<la 16 februarie 1960, într-o zi friguroasă, printre sate dărâmate și strămutate(aici avea să fie 

fundul lacului de la Bicaz), am ajuns la Borca, unde am întâlnit copii buni, harnici, muncitori, 

care au devenit ”oameni mari”.  
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La Borca am fost bine primit în colectivul didactic al liceului. Am întâlnit aici profesori și 

învățători serioși, culți, cu dragoste de profesie: Cicerone Gheorghiu, pe atunci director, 

latinist, de la care am învățat forma corectă a dictonului ”De gustibus et coloribus non est 

disputandum!”, Emilia Gheorghiu, care admira la noi, tinerii profesori, că lucrăm ca și cum am 

vrea să rămânem toată viața la Borca, familia profesorului Vasile Florea, care știa 7 limbi 

străine, printre care și rusa(mai bine decât Beniuc), învățătorul Vasile Florescu, care atunci 

când era profesor de serviciu, la ora 10 noaptea, verifica dacă toți elevii sunt în internat, 

Alexandru Țăranu, care făcuse un laborator de fizică, grozav pentru acele timpuri, Mihai 

Adamescu (Mișu) profesor de educație fizică, împreună am calculat și măsurat noul teren de 

fotbal, pe malul stâng al Bistriței,  familia Luca, care organiza diferite activități cu elevii, Virgil 

Mihăilescu-Bârliba, profesor de istorie și nu în ultimul rând familia Vasile și Paraschiva 

Codrescu, de la care am învățat cum cu o vorbă bună, spusă pe un ton jos, se poate obține mai 

mult decât cu una spusă răstit>. 

     Profesorul V. Popa, alături de noii 

colegi, 

profesor Virgil  Mihăilescu-Bârliba și 

profesor Vasile Florea 

 

 

Câțiva dintre profesori, la o întălnire de 

cerc pedagogic, la Borca. Distingem din 

rândul de sus, stânga: profesor Corfu de 

la Ceahlău, profesor C. Maftei de la 

Grințieș, profesor Valeriu Popa, 

învățătorul Vasile Florescu de la Borca 

... 

 

Buna pregătire, talentul 

de dascăl și dragostea pentru 

disciplina pe care și-a ales-o, au 

făcut să dea roade chiar din 

primii ani de învățământ, astfel 

că: <unii dintre absolvenții 

seriilor la care am predat au 

urmat facultățile de matematică 

și au ajuns profesori de 

matematică: Mrejeru Elena, 

Condrea Dumitru, Asavei 

Elisabeta, Cristea Paraschiva, 

Dahon Maria, Bondar 

Gheorghe, Manolache Ioan, 

Andronic Ioan, Cofer Valerica, 

Diaconu Emilia, Onu Ioana, Macovei Elena, Țăruș Vasile. Alți absolvenți ai noștri au ajuns 

profesori universitari: Lazăr Mihai(Mircea) la Leningrad (Sankt Petersburg), Păvăloaia Willi și 

Maftei Gheorghe la Iași, Florea Traian la Galați. Aici am învățat să fiu profesor>. 

                                                    Va urma…                Fizician doctor Mihăiță Peptănariu 
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ESEU 

O ofensă îți poate schimba viața? 
În relațiile pe care le avem unii cu ceilalți, la un moment dat apar mici derapaje. Cu bună 

știință sau întâmplător, putem fi marcați de cuvintele altora. Un om sensibil percepe în mod 

dureros atingerea unui cuvânt nelalocul lui. Nu toți dintre noi putem rămâne indiferenți la ofense, 

pentru că nu suntem construiți să fim puternici. Ca să rămânem stăpâni pe propria persoană, ar 

trebui să ne autoeducăm.  

Dacă suntem mustrați de mai multe ori, de 

persoane diferite, realizăm în cele din urmă, că în 

comportamentul și vocabularul nostru ceva nu 

funcționează corect. Ar trebui să renunțăm la 

orgolii și să ne schimbăm. Uneori avem 

resentimente față de persoanele care ne ofensează. 

Dar analizând la rece întâmplările, constatăm că nu 

avem dreptate. Nu vreau să se interpreteze greșit 

că susțin bullying-ul. Bunul simț, moralitatea și 

adevărul primează în astfel de cazuri. În urma unei 

ofense avem de învățat. Distingem sâmburele de 

adevăr, alegem frumosul și ce e mai bine pentru 

noi. Doar dacă ofensa nu a fost din răutatea 

celuilalt. 

 Important este să nu căutăm să fim 

perfecți. Ar fi plictisitor și irelevant. Și să căutăm 

să fim buni, să oferim bucurie, să ne simțim împliniți prin calități și prin onestitatea din sufletele 

noastre. O ofensă ne poate schimba viața, doar dacă înțelegem rostul ei.  

Cei care ne aduc ofense și nu au argumente rezonabile nu ne pot fi prieteni. 

Larisa Măhălău, clasa a XI-a A 

 

 

 Nevoia de a-l schimba pe celălalt 

        Uneori avem așteptări prea mari  de la prietenii noștri, ba chiar ne supărăm atunci când ei nu 

ne ghicesc dorințele. 

          Ne-am format imaginea ideală a unui prieten, strict din punctul nostru de vedere.  
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Astfel, am ajuns să îi vedem ca pe ceva ce ar trebui să se conformeze idealurilor  noastre,  

abnegând faptul că persoana respectivă are o lume proprie, dincolo de titlul de "prieten". 

        Nu are rost să insistăm ca prietenii noștri să se schimbe. Presiunea noastră asupra lor îi va 

determina să ne facă pe plac, deși, la un moment dat, vor face tot ce știu ei mai bine. Este greu să 

renunțe la obișnuințele lor, obișnuințe care țin de educație, personalitate, obiceiuri. Se vor simți 

constrânsi și în cele din urmă se vor îndepărta de noi. Deducem că prietenia nu este un prilej de 

reproșuri și condiționări.  

        Un prieten trebuie acceptat așa cum este el, deoarece l-am ales în funcție de ceea ce suntem 

noi. Nu putem să considerăm prieten pe oricine ne iese în cale iar, apoi, să încercăm să îl 

modelăm conform dorințelor noastre.Trebuie sa ne întrebăm mereu dacă acea persoană  este cu 

adevărat potrivită. Dacă totuși, suntem singuri, nu trebuie să ne  panicăm.  

        Întotdeauna va fi mai bine de unul singur, decât alături de persoanele greșite.  

        Nu ne pierdem speranța, prietenii potriviți  există, doar trebuie  căutați. 

                                                                                                    Alexandra Cârjă, clasa a XI-a C 

 

Nimeni nu este perfect 

” Liberté, égalité, fraternité”.  

Acesta este un motto care ar trebui 

subliniat cu linii drepte în mințile fiecăruia 

dintre noi. Astfel s-ar evita din ce în ce mai 

mult această pânză ce stă în fața ochilor 

majorității de acum și împiedică 

vizibilitatea, ignorând realitatea. 

Generalizând, tindem să ne ducem cât mai 

mult spre perfecțiunea aparent inexistentă. 

Încercăm să părem cât mai buni dar nu să 

fim cât mai buni.  Aspirația noastră este să 

ne schimbăm atât fizic cât și moral, doar 

pentru a ajunge la un anumit standard.        

          Aparent, simplitatea și naturalețea 

sunt cheile ușilor spre acel șarm demn de 

apreciat, cota maximă a frumuseții 



8 

Biblioteca din Nord 

interioare cât și exterioare. Uneori, fără acestea, apar judecățile și mai ales prejudecățile care 

stârnesc de obicei impulsuri negative, vorbe neplăcute și mai ales invidie.    Urcând treaptă cu 

treaptă în ”castelul” simplității, eleganței și rafinamentului, se vor raționaliza șansele pentru 

introducerea ”scărilor rulante”. 

Amalia Murariu, clasa a XI-a C 

 

 

 Prietenul la nevoie se cunoaște  

    Singura prietenie adevărată este cea care se naşte fără motiv. 

    Prietenia nu este un sentiment care se instalează de la început, ci trebuie cucerit pas cu pas. 

Astfel, orice relaţie de prietenie 

începe cu împărtăşirea ideilor şi 

concepţiilor comune dintre două 

persoane. 

       Ce este un prieten adevărat? 

       Prietenul adevărat este cel 

care mă înţelege. Nu îmi este 

jenă să îi dau cele mai 

amănunţite detalii. Pot vorbi liber 

cu el, fără să fiu judecată. 

Gândurile mele, fiecare părere pe 

care i-o spun şi gesturile pe care 

le fac, nu sunt interpretate de el, 

niciodată. 

        Persoana lângă care pot sta 

fără reţineri, fără să am nimic de 

ascuns, lângă care sunt eu 

însămi, se poate numi prieten 

adevărat. 

         Îmi cunosc prietenul atunci 

când trec printr-o situaţie mai 

dificilă, nu atunci când mi se 

alătură la distracţie. 

          El  mă va face să capăt 



9 

Biblioteca din Nord 

încrederea în mine. Niciodată nu voi fi nevoită să îi cer ajutorul,  acesta mi se oferă imediat ce 

ajunge la cunoştinţa lui problema în care mă aflu. 

        Prietenul adevărat întotdeauna va fi lângă mine să îmi şteargă lacrima, dar niciodată nu îmi 

va provoca plânsul. Este cel care mă înţelege fără cuvinte, ştie ce gândesc fără să mă exprim. E 

persoana cu care mă înţeleg doar din priviri.              

       Îmi amintesc de câte ori eram într-un grup de persoane şi venea vorba despre un subiect, 

încât ne uitam imediat unul la altul şi râdeam. Lumea se uita ciudat la noi, dar asta nu conta. 

     Să îmi ajut prietenul când trece prin greutăţi, înseamnă jertfă. Câteodată, poate chiar să fiu 

pusă eu pe locul doi, din cauză că vreau să îl fac pe el să se simtă bine. 

      Îi accept defectele!  Însă, dacă eu consider că în unele privinţe îşi poate schimba 

comportamentul, îl corectez. 

      Sunt gata să-l iert atunci când greşeşte faţă de mine. Nu-mi este greu să zic un iartă-mă din 

inimă. Faptul că îmi recunosc vina, mă va apropia şi mai mult de persoana de lângă mine. 

     Succesul în domeniul profesional al unuia şi ghinionul altuia, pot fi motive care să ne apropie 

mai mult. Niciodată ,între prietenii adevăraţi, nu apare invidia. Aceştia se bucură împreună şi ,de 

asemenea, trec si peste momentele dificile tot alături. 

      Nu este suficient să îmi doresc un amic, ci trebuie să fac eu însămi efort ca să devin 

camaradul cuiva.  

      Prietenii sunt sinceri între ei, chiar dacă nu au întotdeauna opinii comune. 

       Mândria este factorul care distruge cele mai multe prietenii. Deseori lipsa de comunicare, 

egoismul, imaturitatea şi orgoliul fac cele mai mari fisuri într-o relaţie de amiciție. 

      Încredere, sinceritate, o legătură de suflet care nu poate fi desfiinţată de nimeni şi de nimic, 

este prietenia. 

       Mai ţin minte, când veneam dimineaţa la şcoală cu o pungă de chipsuri în ghozdan şi imediat 

cum prietena mea auzea că foşneşte punga, mânca din ea fără nici o reţinere. 

       Când ne certam de la nimic şi imediat cum una dintre noi zâmbea, ne luam în braţe şi 

zâmbeam. 

       Codurile acelea secrete pe care doar noi le ştiam şi comunicam mereu "în limba noastră ". 

Amintirile amuzante, triste şi frumoase pe care le avem împreună. 

       Prietenia adevărată, nu se poate cumpăra cu nimic în lume. 

        Prin urmare, vechiul proverb românesc " prietenul la nevoie se cunoaşte ", îşi manifestă şi în 

zilele noastre certitudinea şi validitatea.  

         Estera Buzdugan, clasa a X-a C 
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INTERVIU 

Cu  prilejul Zilei Internaționale a Educației am intervievat-o pe doamna profesoară 

Ecaterina Carază. 

- Ce v-a determinat să alegeți această meserie? Și care a fost momentul când ați știut că 

această meserie vi se potrivește? 

-Iubirea pentru literatură mi-a fost transmisă de mama, care a fost în tinerețe o cititoare 

pasionată și probabil că tot ei îi datorez meseria pe care am ales-o. Întotdeauna povestea superb 

despre profesoarele ei, încât trăiam cu impresia că nici nu există meserie pe pământ care să 

întreacă munca la catedră. Și, totodată,  crescând în mediul  rural și  fără Internet, probabil că 

modelele cele mai puternice - care mi s-au 

impus în perioada formării mele, au fost 

profesorii, așadar nu cred că a fost vreo 

perioadă în care să-mi doresc să fac altceva. 

- Ce vă atrage cel mai mult la meseria 

de profesor? 

-Ca în orice alt domeniu, și în 

învățământ avem zile grele, când trăim senzația 

că ne luptăm cu morile de vânt... Cred, însă, 

fără rezerve, că școala deschide drumuri, așa 

cum nu ar putea-o face altcineva/ altceva, că 

educația ne apropie de varianta noastră cea mai 

bună, că un om educat nu va fi niciodată lup 

pentru un alt om. 

- Este o profesie care se învață sau e 

nevoie și de o multitudine de criterii pentru a 

atinge succesul? 

- Cred că meseria de profesor se și învață – eu însămi simt că am devenit o versiune mai 

bună, datorită anilor de experiență, dar sunt și calități/abilități care fac orice persoană mai 

potrivită pentru domeniu: pasiunea de a lucra cu tinerii și a împărtăși din propria cunoaștere, 

răbdare și perseverență (pentru că rezultatele  se coc  uneori greu), capacitatea de a lucra 

încondiții de stres.  

- Cum reușiți să mențineți un echilibru între viața profesională și cea personală?  
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-Echilibrul vine de la sine, nu devin o cu totul altă persoană când trec pragul școlii sau pe 

cel al casei și cred ca are legătură cu sentimentul că mi-am ales meseria potrivită. Uneori, 

rezultatele pe care le au elevii, imaginea de oameni frumoși pe care o prezintă după ce trec de 

perioada școlarității mă încurajează, îmi dau energia să trec mai ușor peste zilele tensionate sau 

peste oboseala acumulată.  

- Ce le recomandați tinerilor care doresc să vă urmeze în drumul spre această profesie? 

-Întotdeauna îmi sfătuiesc elevii să-și aleagă meseria cu inima și nu cu mintea, că banii nu 

merită chiar orice sacrificiu și nici nu pot da vieții sens, așa cum o face sentimentul că ești omul 

potrivit la locul potrivit. Sunt și dintre elevii mei cazuri care au ales această profesie, sunt sigură 

că vor mai fi și alții și nu pot decât să mă bucur când aflu că cei care pleacă pe acest drum au 

succes, perseverează și practică meseria cu drag și devotament.  

- Obișnuiți să le recomandați cărți elevilor dumneavoastră? Ce face potrivită o carte 

pentru adolescenți?  

-Da, le recomand, vorbesc 

mereu despre lectură ca leac homeopat 

– care își face mai greu efectul, dar și-l 

face sigur, le împrumut volume din 

biblioteca mea (cred în ipostaza cărților 

care trebuie să circule), îi întreb despre 

ce citesc, îi sâcâi și încerc să-i conving 

să se apropie de  raiul  ficțiunii. Cine nu 

citește, nu și-a găsit încă lectura 

potrivită. Dar e dator să caute. În rest, 

orice carte – fie din literatura canonică, 

fie din cea contemporană, merită 

efortul, atâta timp cât răspunde 

așteptărilor cititorului. Eu însămi încerc 

să rămân mereu pe poziție, fac parte din 

grupuri de lectură pe internet, citesc și 

schimb păreri și cărți, pentru că, 

practicând cititul ca profesie, n-am 

încetat niciodată să mă bucur de ficțiune, să mă odihnesc citind, să simt că timpul îmi curge 

zadarnic dacă nu am măcar o carte începută pe noptieră. 

    Otilia Popescu, clasa a XI-a C 
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PSIHOLOGIE 
Gândirea pozitivă 

Cu toţii ştim că lucrurile nu merg întotdeauna aşa cum vrem sau cum trebuie. Aici 

intervine gândirea pozitivă. Fiind persoane optimiste, ne amăgim, spunând că totul va fi bine, că 

putem depăşi situaţia chiar dacă momentan nu vedem nici o soluţie. Alegem să ignorăm răul, 

astfel ne creem o falsă senzaţie de siguranţă, care ne ajută să 

trecem mai uşor peste probleme.  

Gândirea pozitivă ne ajută să ne acceptăm situaţiile noaste 

actuale, ne face să conștientizăm de ce am ajuns aici şi să ne 

asumăm deciziile şi faptele trecute, care inevitabil au repercursiuni 

în prezent.  

Uneori gândirea pozitivă este confundată cu o lume a iluziilor în care mulţi ne retragem 

când nu ne este bine şi ne prefacem că nu este aşa. Ceea ce este greşit. 

 Gândirea pozitivă înseamă că putem depăşi greutăţile sau cel puţin luăm măsuri pentru a 

le depăşi. Nu ne luăm rolul de victimă, ci de luptător, chiar dacă este greu, chiar dacă uneori  

vrem să renunţăm.  

Gândirea pozitivă înseamnă să acceptăm realitatea şi să o schimbăm, atunci când este 

cazul.                                                                                Lidia Carază, clasa X-a C 

 

Comunicarea dintre noi 

În opinia mea, comunicarea este baza unei relaţii dintre două persoane. Prin comunicare 

pot înţelege împărtăşirea reciprocă a ideilor, sentimentelor şi a 

nevoilor personale.  

Datorită comunicării, doua sau mai multe persoane se pot 

face înțelese, ajungând la un "numitor comun". 

Într-o comunicare în mod conştient sau nu, subiectul deviază 

înspre a critica o altă persoană. Critica este bună dacă prin evaluarea 

acelei persoane încerci să faci o schimbare.  

În momentul în care intri într-o conversaţie, începi să 

comunici interlocutorilor niște informaţii. Acestea pot fi adevărate 

sau false în funcţie de studiul de documentare pe care l-ai realizat.  

În concluzie, comunicarea este eficientă  atât timp cât nu degenerează din critică ȋn a 

bârfi. 

Estera Buzdugan, clasa X-a C 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

GHEORGHE IOVA 

Gheorghe Iova a fost prozator, poet, eseist, teoreticianul 

curentului optzecist din România. S-a născut la 29 ianuarie 1950, 

în satul Găgeni, comuna Săhăteni, judeţul Buzău. Fiu al Mariei 

Lungu, el semnează textele cu numele de fată al mamei, Iova. 

După studiile liceale, a absolvit în 1972 Facultatea de Limbă şi 

literatură franceză.  A frecventat cenaclul „ Viaţa Buzăului”; a fost 

membru activ al cenaclului literar „ Junimea”, condus de criticul şi 

profesorul universitar Ovidiu S. Crohmălniceanu. A făcut parte din grupul „ Noii”, constituit în 

Facultatea de Limbă şi Literatură Română a Universităţii Bucureşti, alături de Mircea Nedelciu, 

Ioan Flora, Gheorghe Crăciun, Gheorghe Ene, Constantin Stan, Ioan Lăcustă, Emil Paraschivoiu, 

Sorin  

Preda. A luat parte la şedinţele cenaclului „ Universitas” şi ale „ Clubului Profesionist de 

Lectură” de la Muzeul Literaturii Române. După absolvirea facultăţii a fost profesor, muncitor 

necalificat, liber profesionist. Ultima sa funcţie a fost cea de angajat la Muzeul Literaturii 

Române.  A debutat  în numărul din 9 mai 1970 al revistei „ Luceafărul „ cu versuri în 

prezentarea poetului Cezar Baltag. Primul volum, „ Texteiova”, a apărut la Editura „ Cartea 

Românească”, fiind precedat de publicarea unui grupaj de poeme în volumul colectiv „ Nouă 

poeţi”(Editura „ Cartea Românească”, 1984) şi a unei proze scurte în antologia „ Desant 83” , 

prefaţată de Ovid  S. Crohmălniceanu( Editura „ Cartea Românească, 1983; ediţia a 2-a, Ed. „ 

Paralela”, 2000). Colaborează cu poezie, proză şi eseuri la toate revistele literare importante din 

ţară. După debut, publică volumele: „ Ordinea în care el plânge”-1997,” Sintaxa libertăţii de a 

spune”-1998,” Călare pe muşcătură”-1998,” De câţi oameni este nevoie pentru sfârşitul lumii”, 

roman,-1999, „ Acţiunea textuală. Bunul simţ vizionar”-2000. Este prezent cu articole teoretice 

în antologia „ Competiţia continuă. Generaţia 80 în texte teoretice”, cu proză în antologia            

„ Generaţia 80 în proză scurtă” şi în secţiunea antologică a volumului „ Experimentul literar 

românesc postbelic”, 1998. Este inclus cu poeme în antologiile ”Poezia română actuală”, 

alcătuită de Marin Mincu( Ed. Pontica,1998) şi „ Romanian poets of the 80 and 90 s”, alcătuită 

de Andrei Bodiu, Romulus Bucur, Georgeta Moarcăş(Ed. Paralela 45, 1999). A primit 

numeroase premii  pentru scrierile sale. Iată şi câteva opinii ale criticii literare despre  scrisul lui 
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Gheorghe Iova:”…scriitorul avea să evolueze spre un experimentalism în care umorul cinic, 

ironia şi autoironia de cea mai crudă speţă, se învecinează cu „ sentimentul faustic” al unei 

nelimitate puteri asupra limbajului, asupra semnelor şi, prin acestea, asupra semenilor ”Caius 

Dobrescu, în volumul „ Modernitatea ultimă”, Ed. „Univers”, 1998.” Autor inclasificabil, greu 

de definit, Iova e o legendă a vieţii noastre literare, prin inteligenţa sclipitoare şi modul radical în 

care el regîndeşte condiţia faptului elementar de a scrie. Este un autentic spirit de 

avangardă…Practică un discurs de tip sincretic, inconfundabil, anulând substanţa scriiturii, 

graniţele dintre proză, poezie şi comentariul teoretic. Nucleul germinativ al operei sale îl 

constituie chiar fantasma scrisului, ridicată la rang ontologic. Nimeni n-a împins atât de departe 

introspecţia de cuvinte, precum Gheorghe Iova. „Cornel  Moraru, „ Euphorion”, nr.1-2 din 

2001.Gheorghe Iova a murit la 29 iunie, 2019, în urma unui infarct. 

Fragment din poemul „1971. Sintaxa libertăţii de a spune”: 

“…M-am gândit să textuez acum deocamdată aici deodată să textuez dragostea mea 

iubito despre tine şi liber în fericirea libertăţii mele eu textuez libertatea mea de a te iubi însă 

emisiunea sonoră în cameră îşi asociază 

prezenţa mea este sezaţională apariţia unor 

lucruri dorite dar aşteptarea lor necesită o 

textuare mult îndelungată dar am spus greu 

de efectuat aşteptarea celor dorite deci 

cunoscute să apară ea este existenţa în 

prezenţa mea în textuare şi am imaginat 

dragostea mea în timpul libertăţii mele de a 

textua adica trupul tău în textuarea 

neinventată locul a ceea ce trupul tău care 

înlocuieşte şi este înlocuit în felul lui eu 

doresc să exist eu cel care nu pot fi înlocuit 

şi nimic nu pot înlocui eu cu mine însumi 

existent undeva în întinderea trupului meu 

pe care lumina în apă îl înlocuieşte aceste 

lucruri se întâmplă ca şi cum noi am exista 

într-o vorbire dar într-o textuare  căci în timpul textuării se există numai şi numai astfel se există 

într-o textuare iubito iu să-mi spui ceea ce ţi-am spus sau ce dar ce i-am spus iubito tu să-mi 

spui.”         Bibiotecar, Iolanda Lupescu  
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SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

EFECTELE SUPĂRĂRII 

Supărarea este una din cele mai răspândite încălcări ale legilor universului, care poate 

determina mari neplăceri în viaţă, atât a celui pe care te superi, cât şi în propria ta viaţă. Potrivit 

legii bumerangului, tot ceea ce emitem în atmosferă, din punct de vedere vibratoriu: gânduri, 

vorbe, dorinţe, fapte, sentimente se întorc la noi producând efecte perturbatoare în câmpul nostru 

energetic. De aceea nimeni nu poate face rău altuia, fără să plătească.  

Gândul: Oricând aveţi gânduri negative despre o persoană, să vă rugaţi în permanenţă 

pentru sănătatea ei. Când ne gândim la cineva, se creează instantaneu o punte energetică între noi 

şi omul la care ne gândim. De aceea, orice gând rău reprezintă un atac energetic care aduce un 

prejudiciu omului respectiv. Astfel ne atacăm şi ne omorâm unul pe altul în mod inconştient, de 

multe ori fără să ne dăm seama de acest lucru. Gândirea noastră 

dispune de cea mai puternică forţă creatoare din întregul 

univers. Gândul este cel care aduce pacea şi liniştea în sufletul 

nostru. Gândul este cel care atrage binele sau răul în existenţa 

noastră. Toate gândurile emise plutesc în aer ca nişte mine 

ameninţătoare pentru a lovi pe cel ce le-a produs. 

În cuplu: Neîntelegerile într-o relatie de cuplu vin din nevoia de 

a-l controla şi domina pe celălalt. Fiecare încearcă astfel să aibă 

controlul şi să rămână deasupra întregii situaţii. Când controlezi 

o altă fiinţă îi iei energia, îţi faci plinul pe socoteala altuia. 

Astfel devii vampir energetic. Răcirea relaţiilor dintre doi 

parteneri se datorează creşterii nivelului de agresivitate interioară. Lipsa de compatibilitate duce 

la lipsa de comunicare. Lipsa de comunicare duce la dezastru. Lipsa de comunicare prin iubire 

duce la ură. O agresivitate subconştientă faţă de bărbaţi / femei se transformă într-un program de 

autodistrugere. Dacă doi parteneri abuzează fizic sau emoţional unul de celălalt, atunci ei nu 

merită să rămână împreună. Cu cât este mai puternică dependenţa de persoana iubită, cu atât mai 

numeroase sunt pretenţiile noastre faţă de ea. Dependenţa naşte agresivitatea, iar agresivitatea 

produce boala. Dependenţa de dorinţe, frica, depresia şi supărarea atrag gelozia. Orice expresie 

dură, afirmată pe un ton categoric poate provoca un rău atât sieşi cât şi unui alt om. Ori de cate 

ori cădem în acest prost obicei, ne deconectăm de la sursă şi intrăm în suferinţă. Cearta, mânia, 

nerăbdarea emit în tăcere o mare forţă destructivă. Numai prin iubire poate seca izvorul 

răutăţilor. În dragostea omenească trebuie întotdeauna să existe o detaşare de omul iubit. Cu cât 

aveţi mai multe pretenţii, iritări şi nemulţumiri faţă de omul apropiat, cu atât mai mult creşte 

dependenţa de el. Dependenţa de valorile materiale ne va omorî încetul cu încetul şi spiritul şi 

sufletul. 
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Despre problemele personale: Să nu vorbiţi despre nenorocirile trăite, pentru că ele pot 

prelungi durata lor. Când nu vorbim cuiva despre problemele noastre, noi ne îndepărtăm de ele. 

Îndepărtarea de ele este primul pas pentru depăşirea acestora. Esenţial este când vorbiţi despre 

problemele şi emoţiile dvs. să nu căutaţi milă sau compătimiri. Dacă aveţi o mare supărare sau 

tristeţe, încercaţi să nu aduceţi sentimentele acestea acasă. Ieşiţi în stradă, cu deosebire în 

locurile înverzite şi plimbaţi-vă! Nu faceţi din casa dumneavoastră o groapă de gunoi energetic. 

Dacă locuiţi de câţiva ani şi aţi saturat spaţiul cu regrete, supărări şi spaime, amintiţi-vă 

momentele în care v-aţi certat şi supărat, aşezaţi-vă în acel loc, iertaţi, anulaţi agresivitatea faţă 

de iubire, rugaţi-vă (de ce nu ?)! 

Descărcare: Este mai bine să plângeţi, decât să urâţi. Dacă n-aţi reuşit să vă învingeţi pe 

dumneavoastră înşivă, agresiunea se acumulează în mod inevitabil. Atunci când plângeţi, 

agresiunea apărută se distruge. 

Munca: Munca nu trebuie să ne omoare, ci să ne dezvolte. Înseamnă că supraîncărcările 

nu trebuie să fie permanente şi în fiecare ocupaţie să găsim plăcerea. Dacă nu există plăcere, 

orice activitate se poate transforma într-o suprasolicitare şi va dăuna sănătăţii. Încercati să 

identificati cât mai corect care este munca care v-ar aduce satisfactii prin însăși existența ei în 

viața dumneavoastră. Nu căutați neapărat satifacții materiale. Nu căutaţi plată, nici laudă şi nici o 

răsplată, orice aţi face. Săvârşind ceva bun noi pretindem imediat recompensă. Aceste dorinţe 

aduc ca rezultat suferinţa. Cu cât veţi intensifica acest tip de pretentii, cu atât va creşte nivelul de 

agresivitate şi se va întări programul de autodistrugere. 

Ofense: Când cineva te jigneşte, nu te răzbuna pe el, nu-l urî şi nu te supăra pe el, întrucât 

această jignire este un dar de la Dumnezeu. Dacă n-o accepţi, urmează ca purificarea sufletului 

să se înfăptuiască prin boli şi nenorociri, iar dacă nu eşti pregătit nici pentru aceasta, ea vine prin 

moarte. Această formă de purificare ne este dată prin intermediul celor apropiaţi, de aceea în 

măsura în care reuşim să-i iertăm, în aceeaşi măsură sunt posibile schimbări interioare de 

profunzime. Se cuvine să iertăm nu numai în gând ci şi cu sufletul. Cel mai mult ne leagă de 

trecut supărările neiertate. Iertând un om care ne-a jignit sau ne-a supărat, ne putem vindeca de o 

boală gravă. Cum dăruieşti aşa primeşti! Roagă-te în permanenţă ca toţi cei din jurul tău să fie 

fericiţi, sănătoşi şi întreaga lume să fie binecuvântată. Această rugăciune va iradia atât de multă 

iubire către întreaga lume, încât iubirea se va întoarce la tine din belşug. Răzbunându-te, te faci 

egal cu adversarul. Iertându-l, te arăţi superior. Iertând, ne eliberăm pentru a ne putea înălţa. Ar 

trebui să fim conştienţi că iertând, îi eliberăm pe cei care ne-au greşit, deci iertând oferim 

libertate. Să alegi calea iertării, pentru că numai ea desface rana încleştată în timp. 

Iertare si iubire: O gândire sau o acţiune negativă este resimţită dureros de mii de organisme. De 

aceea există o lege a naturii şi a ştiinţei (Principiul al III-lea al mecanicii cunoscut și sub numele 

de Principiul acțiunii si reacțiunii), conform căreia răul pricinuit altora ne face rău şi nouă înşine. 

 De aceea străduinţa de a ierta duşmanii şi de a îndrepta spre ei numai gânduri de pace şi 

iubire constituie un act protector pentru noi. 

Așadar suntem ceea ce suntem, ca rezultat a ceea ce gândim. 

 Farmacist toxicolog, Dumitru Nastasă 
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ANCHETĂ 
 

Lumea satului, o prezență continuă? 

Am dorit să aflăm cum trăiau bunicii noștri când erau de vârsta noastră, ce așteptări aveau de 

la societate, dar , prin comparație și cum trăiesc cei mai buni  prieteni ai noștri, la vârsta 

adolescenței. 

 

Interviu cu o persoană în vârstă de 85 de ani: 

- Cum era lumea în tinereţea dumneavoastră?  Eraţi mulţumită?  

- Lumea a trăit prin muncă multă. Nu erau maşini cu alimente care să vină din poartă în poartă. 

Ce cultivai, aceea mâncai. Și erai mulţumit pentru că aşa era pretutindeni, nu existau diferenţe. 

- Cum este lumea de astăzi?  Sunteţi mulţumită?  De ce? 

- Lumea de azi trăieşte ca să mănânce. Atunci mâncai ca să trăieşti. Sunt mulţumită, timpurile 

acestea sunt grozav de bune. Te strigă pâinea la poartă... 

- Cum vedeţi viitorul României?  

- Viitorul României? … La vârsta pe care o am, îl văd plin de schimbări.      

- La ce vă referiţi prin "schimbări"? 

- Nu ştiu. Nu pot spune exact, dar cu 

siguranţă vor fi nişte schimbări teribile...  

  

Interviu cu un elev de 18 ani, clasa 

a XII-a: 

- Cum vezi lumea de astăzi?  

- Lumea contemporană este foarte 

dezvoltată şi evoluează în continuare tot 

mai rapid. În pofida acestui fapt 

majoritatea oamenilor sunt mediocri. 

- Cum vezi viitorul?  

- Garantat viitorul se bazazează pe 

tehnologie. Mă tem că vom fi conduși de 

inteligența artificială. 

- Ce aşteptări ai de la viitor?  

- Mi-aș dori să nu devenim niște roboți, 

ci să ne păstrăm latura umană, 

sentimentele. 

Lidia Carază, clasa a X-a C 



18 

Biblioteca din Nord 

Interviu cu  o persoană de 60 de ani: 

- Poate avea. Mulţi părinţi s-au lăsat influenţaţi de copiii lor. Tehnologia are impactul ei. 

Eu, la 60 de ani, a trebuit să învăţ să utilizez smartphone-ul. 

- Ce pasiuni aveţi? 

- Să-i fac Cum era lumea în perioada adolescenţei dumneavoastră? Eraţi mulţumită? 

- Fiecare era foarte responsabil de munca lui. Dacă nu lucrai, nu aveai nici măcar strictul 

necesar. Munca era atât pentru persoanele în vârstă cât şi pentru cele tinere. Nimeni nu 

era cruţat. 

    Eram mulţumită pentru că între oameni nu existau diferenţe. Traiul familiei mele era modest şi 

nu-mi permiteam să continui studiile. Ţelul meu era să urmez o facultate, însă părinţii nu mi-au 

putut oferi sprijin financiar. 

        Timp de o vară am fost să culeg zmeură, afine şi mure, pe care le dădeam la colectare sau le 

vindeam la oamenii din sat. Aşa am reuşit să adun şase sute de lei şi am plecat la Iaşi, unde am 

urmat o şcoală cu profil bucătar-cofetar. Ajunsesem să fiu mândră de mine. 

- Cum e lumea de astăzi prin ochii dumneavoastră?  Sunteţi mulţumită? 

- Puţin deplasată de la normal. Binele este numit rău, iar răul numit bine. Munca era pentru 

toţi o valoare de preţ, acum este făcută cu ajutorul utilajelor. Acestea au schimbat 

conceptul omenirii. Am întâlnit persoane care dacă nu au maşină, nu merg la 

cumpărături, dacă s-a stricat aspiratorul, nu ştiu să dea cu mătura. 

   Majoritatea nu mai ştiu tabla înmulţirii. Computerele rezolvă calculele în locul oamenilor. 

  Întradevăr, tehnologia a uşurat munca oamenilor, însă aceştia au devenit dependenţi de ea.  

- Ce schimbări credeţi că vor fi în următorii ani? 

- Schimbări majore, pentru că omul a ajuns să se creadă stăpân pe viaţa lui, pe natură şi pe 

tot ce-l înconjoară. 

  Vor fi maşini care vor circula pe bază de apă. Automobile care circulă fără şofer, doar trebuie 

să tastezi adresa și ajungi la destinaţie. Se va plăti numai cu cardul. În Londra sunt persoane care 

au deja cipul sub piele. 

- Care este opinia dumneavoastră despre noua generaţie? 

- Copiii au caracter mutilat din punct de vedere intelectual. Stau mereu pe telefon şi ce văd, 

aceea fac. Dacă cineva îşi cumpără blugi tăiaţi, aşa vor purta şi ei. Nu sunt capabili să 

deosebească răul de bine. Merg după spiritul de turma : ce face unul, fac toţi. 

- Credeţi că tineretul poate avea o influenţă asupra persoanelor în vârstă? 

- fericiţi pe cei de lângă mine. Să ofer ajutorul oricui are nevoie de el, indiferent dacă e 

vorba de un sfat, o vorbă bună, să ofer mâncare sau bunuri materiale. Îmi place ca 

oamenii să se simtă bine în prezenţa mea. 

 



19 

Biblioteca din Nord 

 Interviu cu un elev de 18 ani, clasa a XII-a: 

- Cum e lumea de astăzi? 

- Foarte avansată în ştiinţă. Plină de oportunităţi. În acelaşi timp, nesigură deoarece cu 

ajutorul tehnologiei se pot afla date importante despre persoane publice, parole, sau în cel 

mai rău caz, divulgarea secretelor de stat. 

   Totodată, cele mai multe businessuri capătă amploare în domeniul online. Eu visez la o viaţă 

frumoasă, o meserie bine plătită şi muncă uşoară.  

- Ce planuri de viitor aveţi? 

- Vreau să am propria afacere.  

- Care este pasiunea dumnevoastră? 

- Îmi place să gătesc. De asemenea, mă pasionează jocurile psihologice . 

- Cum vă petreceţi timpul liber? 

- În general pe telefon. Caut informaţii care mă vor ajuta atât în domeniul profesional cât şi 

cultural.  

- Cum credeţi că va fi România peste 20 de ani? 

- În comparaţie cu alte ţări, România are o dezvoltare mult mai lentă. De aceea consider că 

în 20 de ani, aceasta va ajunge la nivelul Marii Britanii de astăzi.  

- Ce schimbări sunt necesare pentru a trăi într-o ţară mai bună? 

- În primul rând, sistemul de învăţământ să pună accentul mai mult pe calităţile şi pasiunile 

elevilor, pentru a merge la şcoală de plăcere şi a contribui la o dezvoltare mai rapidă a 

patriei. 

   În al doilea 

rând, persoanele din 

fruntea ţării să fie un 

exemplu în modestie 

şi altruism. 

   În conluzie, 

dacă cel puţin aceste 

două lucruri ar fi puse 

în practică, cred că s-

ar vedea o schimbare 

majoră . 

 

Estera Buzdugan, 

clasa a X-a C 
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PUȚINĂ GRAMATICĂ 

„Să fi“ sau „să fii“ 

Conjugarea verbului a fi creează deseori probleme, apărând frecvent greşeli legate de „i“-

ul final, la anumite moduri şi timpuri. 

     Regula scrierii corecte a verbului a fi este foarte simplă. Sunt numai trei situaţii în care „fi” se 

scrie cu doi „i”:   

a. la modul imperativ, la forma afirmativă: Fii blând! Fii cuminte!  

b. la modul conjunctiv, timpul prezent, la persoana a doua singular, atât la forma afirmativă, 

cât şi la cea negativă: (Tu) Să fii curajos! (Tu) Să nu fii timid!  

c. la viitorul popular, forma vorbită – alcătuită tot cu ajutorul conjunctivului; şi în acest, 

caz, scrierea cu doi i are drept cauză tot prezenţa desinenţei de persoana a doua singular, atât la  

forma afirmativă, cât şi la cea negativă: Tu o să fii/ Tu ai să fii, respectiv: Tu nu o să fii/ Tu nu ai 

să fii.   

     Elevii trebuie să ştie 

că ortografierea cu doi 

„i” se poate întâlni 

numai la persoana a II-a 

singular.  Dacă verbul 

este la o altă persoană 

sau la persoana a II-a 

plural, el se scrie numai 

cu un „i”. Aşadar, se 

ortografiază întotdeauna 

astfel: eu aş fi, eu aş fi 

citit, eu voi fi, eu pot fi, 

eu să fi fost; el ar fi, el 

ar fi mers, el va fi, el 

poate fi, el să fi fost; noi am fi, noi am fi fost, noi vom fi, noi putem fi, noi să fi fost etc. 

Imperativul are numai formă de persoana a II-a, prin urmare, nu se poate controla ortografierea 

prin înlocuirea cu persoana I. 

 Regula e însă simplă: forma afirmativă se scrie cu doi „i”, forma negativă (alcătuită cu 

infinitivul) se scrie cu un singur „i”: Fii obraznic!      Nu fi obraznic!  

Profesor,  Persida Luța 
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CENACLU 

 

Melodramatic 
 

Durere 

 Frunze reci cad de pe ram 

 Toamna-i o părere  

 Ploaia se zbuciumă la geam 

 Toate sunt un amalgam 

 Fără vrere 

 

Tăcere.  

Ploaia s-a oprit de mult 

Vântul nu mai bate  

Lacrimile s-au uscat acum 

Sentimentele sunt doar fum 

În cădere.  

 

Morbid.  

Otrava picură cernit 

Moartea-i în aşteptare  

Tu bei din ceai în mod voit 

Nu ştii că ți-a fost sortit 

Trădare.  

 

       Lidia Carază, clasa a X-a C 

 
 

Travestire 
 

De ce să zic că-s tristă?  

Mi-e mai uşor să tac...  

Nu sunt o specialistă  

Dar ştiu să mă prefac.  

 

C-un zâmbet fals pe buze 

Trec mândră printre umbre 

Cine să mă acuze?  

Căci eu merg fără sunet.  

 

Privirea mi-e pierdută  

Şi gându-mi-e departe 

Mă fac iar nevăzută  

Păşind ușor în noapte.  
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Am o rutină sumbră  

E mult prea dificil 

Noaptea să fii adult 

Iar ziua un copil.  

 

Toate astea fiind zise,  

Prefer să-nchei aşa.  

Prea multe au fost scrise,  

Eu nu mă voi schimba.  
 

                   Estera Buzdugan, clasa a X- a C 
 

Ne cerem scuze  pentru că  poezia a apărut incompletă în numărul trecut 

și sub o altă semnătură. 
 

   
  NOI DESPRE NOI 
 

ȘCOALA DE VARĂ SAU SATUL DE IERI ȘI DE AZI 

La sfârșitul anului școlar 2018-2019 am fost invitată la una din clasele a VIII-a să 

vorbesc despre dependența de mobil. Copiii din clasa respectivă, spunea dirigintele lor, au un 

limbaj sărac, le lipsește gândirea analitică, sunt agitați, neatenți. Tocmai citisem ” Captivi în 

Internet” de Jean-Claude Larchet și ca toate cărțile fascinante mă gândeam cum să  împărtășesc 

bucuria lecturii cu cititorii mei. 

           Le-am vorbit despre invazia noilor media, despre distrugerea relațiilor interpersonale, 

sărăcirea vieții spirituale, diminuarea  capacității intelectuale și cum să poată vindeca 

dependența. 

           I-am invitat în vacanță la bibliotecă. De mai mulți ani ne 

desfășurăm activitățile de vacanță în cadrul clubului ”Vacanța 

trece, poveștile rămân”. 

             Eu, personal, mă cam plictiseam de activitățile de vară, 

voiam niște întâlniri în aer liber cu multă joacă, dar și cu 

dobândirea de cunoștințe prin joc. La inițiativa învățătoarelor 

Cristina Petrea și Nicoleta Ciubotă am încheiat un parteneriat 

cu Școala ,,Aurel Dumitrașcu”, Căminul Cultural Borca și 

Biblioteca  ,,Aurel Dumitrașcu” și Liceul Borca. Așa a luat 

ființă Școala de vară ,,Atelierele lui Vrednicilă”. Cadrul natural 

al comunei Borca este unul foarte pitoresc și atrăgător, chiar și 
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pentru cei mai mofturoși copii. Vremea din această vară ne-a cam dat de furcă, dar ne-am 

strecurat printre ploi și tot ne-am întâlnit cu entuziasm și bucurie. Prima activitate a fost cea de 

făcut și mâncat clătite. Fiecare participant și-a dovedit 

măiestria la aruncatul clătitelor. Pe unele le-am scăpat pe jos 

și au și dispărut. Nu știm unde, că nici în coșul de gunoi nu 

erau. În timp ce degustam, copiii au aflat lucruri noi despre 

istoricul și evoluția acestui delicios desert.  

    A urmat, în altă zi, o vizită la atelierul de tâmplărie a 

meșterului Mihai Căescu din satul Stejaru, comuna Farcașa. 

Printre miile de unelte frumos aranjate pe categorii, copiii au 

văzut și mașinării moderne, aduse de meșterul Mihai tocmai 

din Suedia. 

       Meșterul este renumit pentru mobilierul pe care-l face. 

După prezentarea aparatelor și punerea lor în funcțiune, copiii au ieșit afară, unde, la masa 

olarului oferită de meșter, au modelat din lut farfurii 

care semănau mai mult cu farfuriile zburătoare. Ei au 

înțeles că orice lucru din gospodăria proprie se face 

cu multă trudă, răbdare și migală. Că noi, cei de azi, 

suntem prea grăbiți ca să ne confecționăm singuri și 

manual obiectele necesare în gospodărie. 

             Am vrut prin această întâlnire să idealizăm 

satul de ieri. Munteanul de ieri era un inginer desăvârșit, fără studii politehnice. Cu intuiția și 

inteligența sa nativă, realiza lucruri trainice și foarte corect executate. Mai demult satul a fost o 

bibliotecă vie. Unul știa să drănițească sau să execute obiectele din lemn necesare. Toți alergau 

la el să întrebe sau să fure meseria. Sau o  

femeie știa să țeasă. Femeile alergau să vadă cum se pun stativele, ca să țeasă și ele. Era rușinos 

să fii bărbat însurat și să nu știi să confecționezi singur obiectele necesare într-o gospodărie. 

         Traversăm o criză gravă, în care identitatea locului este lăsată uitării în favoarea 

supraviețuirii. Copiii au fost încântați de ce au văzut. Părinții lor sunt niște țărani postmoderni, cu 

sentimentul comunității alterat. Patriotismul local este un termen oarecare. Părintele Iustin Pârvu 

era convins că țăranii se vor întoarce la îndeletnicirile și originea lor. 

Timpul va decide. În timp ce unii copii olăreau, alții jucau șotronul, un joc pe care l-au descifrat 

în acea după-amiază. 
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Alt atelier vizitat a fost fierăria lui moș 

Petre Chirilă din satul Pârâul Pântei. 

Meșterul fiind trecut de 90 de ani, a 

închis fierăria cu lacătul.  

       Copiii au văzut un baros și o 

nicovală, foalele, și-au strâns degetele în 

menghină, au găurit metale. Moș Petrea, 

desprins parcă dintr-un tablou de Octav 

Băncilă, fost deținut politic, le-a povestit 

copiilor cu umor despre viața lui grea în 

care i se repeta zilnic  ,,banditule, pușcăria te mănâncă!”. Credința în Dumnezeu l-a făcut să 

supraviețuiască. Păcat că acești meșteri nu au și ucenici. Sunt meserii care se pierd, pentru că nu 

sunt transmise. 

         În altă după amiază s-au construit căsuțe pentru păsărele și s-au 

pictat. Unii copii au mers pe picioroange. Curtea Căminului cultural 

a fost plină de veselie. Copiii au aflat lucruri interesante despre 

păsările locului, viitoarele locuitoare ale 

căsuțelor. Într-o după-amiază ploioasă 

ne-am strâns în bibliotecă, unde le-am 

vorbit despre ”haute-couture”, industria 

lucrului de mână și folosirea 

materialelor naturale și de bună calitate. 

Le-am prezentat obiecte de 

îmbrăcăminte și genți 

confecționate manual din lână și 

macrame. 

    Pe vremuri toată garderoba unei familii era confecționată în 

casă, manual. Le-am arătat și poze vechi, de 60 de ani, cu 

bărbați și femei eleganți și distinși prin simplitatea și 

naturalețea lor. Femeile purtau părul împletit. Nici cea mai 

sofisticată coafură nu poate egala împletitura părului. 

        Muntenii erau oameni tare mândri și unici prin felul lor 

de a se prezenta în lume, cu straiele lor, cu casele, acareturile 

și munca lor de zi cu zi. Industrializarea i-a cam îndepărtat de 
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rostul lor. Acum, în casele lor, totul este cumpărat din târg. 

           Muzeul etnografic al comunei, situat în satul Mădei, păstrează obiecte de îmbrăcăminte și 

de industrie casnică, pe care nimeni nu le-ar mai folosi în ziua de astăzi. Mai multe vieți, din mai 

multe generații, adunate în câteva încăperi ale unui muzeu. Acesta a fost satul nostru. Satul 

acesta este o cauză pierdută. Sau nu? Unul dintre cele mai pitorești locuri din Borca este lunca 

pârâului Borca, cu drumul ce duce spre 

vârful Budacu(1859m). 

         Aici, într-o sâmbătă după-amiază, s-au 

instalat corturile, s-a aprins focul pentru 

masa de prânz. Până ce s-au preparat 

bucatele, balmuș, tocană, urdă, caș, salate, 

plăcinte, bureți pe grătar, macrou afumat, 

copii au participat la concursuri sportive. A 

fost și un concert de muzică-chitară clasică, 

în interpretarea lui Daniel Grozavu – Onești. Marta Budăi a debutat cu un recital de chitară.  

Marius Budăi a fost bucătar și animator de excepție. Au participat, în afară de copiii locului și 

botoșăneni, băcăuani, ieșeni, legându-se prietenii. Noaptea s-a dormit în corturi, copiii aflând și 

câteva reguli de supraviețuire în condiții de izolare în pădure.  

Cei cu mașini puternice au 

urcat pe Vârful Budacu. 

S-au încheiat astfel 

cursurile școlii de vară, care 

au avut mai multe scopuri: să 

distragă atenția copiilor de la 

calculator, să cunoască zona 

în care locuiesc, să-i 

familiarizăm cu identitatea 

locului, să facă mișcare în aer 

liber, să se împrietenească, să 

comunice între ei.  

Vor urma și în anii 

următori alte activități, la fel de atractive. Avem multe de scormonit în trecutul acestei localități 

pline de farmec. Dar și să redescoperim împreună prezentul.  

                                          Bibliotecar, Iolanda Lupescu, Biblioteca ,,Aurel Dumitrașcu’’ Borca 
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   UMOR 

-Mama mea, cu o singură palmă, a reușit să-mi deschidă chakerele, să-mi stabilizeze karma, să-

mi curețe aura și să salveze o mulțime de bani de dat la psiholog. 

 

La cofetărie: 

-Ce aveți fără zahăr și fără grăsimi? 

-Servețele. 

 

-Domnul diriginte spune că mă cunoaște perfect. Nici eu nu mă cunosc perfect. În fiecare zi vin 

cu noi tâmpenii. 

                                                            Membrii Clubului de Jurnalism  
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