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EDITORIAL 

E bine, când se termină cu bine  

 

      Începutul verii ne-a găsit tot în faţa 

calculatorului, asistând la lecţiile on-line 

predate de profesorii noștri. Sau ascultând 

muzică, vizionând filme, ascultând slujbele 

de la Patriarhie. Mediul on-line ne-a 

acaparat toată atenţia şi tot timpul de care 

am dispus. De socializat, am socializat 

virtual, fără să participăm sentimental. Ne-

am dat seama că la baza evoluţiei noastre ca 

oameni stau sentimentele.Trăiam, până la 

declanşarea pandemiei, după legile naturii, 

eram mulţumiţi şi împăcaţi cu noi înşine. 

Noi ne-am format psiho-emoţional  în 

lumea reală. Dar fraţii noștri mai mici cu 

siguranţă vor avea de suferit, dacă vor 

continua să rămână prea mult în lumea 

virtuală. Arta şi frumosul s-au născut din sentimente. Admirăm şi iubim frumosul  din lumea 

reală. Lumea virtuală este una inuman de ternă, lipsită de căldură, de trăiri şi de emoţii. Am stat 

mult în casă, toate acţiunile noastre petrecându-se în mijlocul familiei. Noţiunea de “ acasă” ar fi 

căpătat sensuri nedorite, dacă nu ar fi venit relaxarea. Acasă este locul sacru, în care ne întâlnim 

cu cei dragi, ne relaxăm şi ne odihnim. Şcoala de ,,acasă “ ne-a întors ordinea pe dos. E bine că a 

durat mai puţin şi că noi am intrat în ritmul nostru. Ne-a schimbat pandemia? Noi zicem că nu. 

Ne-am tras sufletul, ne-am apropiat mai mult, în familie, unii de alţii, am devenit conştienţi de 

importanţa noastră ca indivizi, am devenit mai răbdători, mai calzi. Ne-a fost şi frică, pentru noi 

şi pentru cei din jur, dar am fost şi optimişti, pentru că ne-am aflat împreună şi am căpătat 

putere.Vara trece, cu ea trec  toate amintirile urâte despre pandemie, iar noi ne dorim să ne 

întâlnim la şcoală. Şi nu oricum, ci faţă în faţă şi nu în mediul on-line.Vrem să trăim normal, 

într-o lume normală.  

Şi ca să încheiem într-o notă optimistă, totul este bine când se termină cu bine. 

                                 Membrii Clubului de jurnalism 
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RELIGIE 

                              CREDINTA  „DIN SUFLET” 

 

 „Ce folos, fraţii mei, dacă zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa 

poate să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana cea de toate zilele, Şi 

cineva dintre voi le-ar zice: Mergeţi în pace! Încălziţi-vă şi vă săturaţi, dar nu le daţi cele 

trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e moartă în ea 

însăşi. Dar va zice cineva: Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu îţi 

voi arăta, din faptele mele, credinţa mea. Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci; dar şi 

demonii cred şi se cutremură. Vrei însă să înţelegi, omule nesocotit, că credinţa fără de fapte 

moartă este?” (Iacov 2:14-20) 

 

         Sfântul Apostol Iacov ne spune în Epistola sa că 

măsura credinţei noastre este dată de faptele pe care le 

săvârşim. Şi asta în ceea ce priveşte exteriorul, relaţiile 

noastre cu cei din jur, cu lumea asupra căreia făptuim. 

Credinţa mai poate fi „măsurată” şi cu instrumente 

interioare pentru că înainte de a fi exprimată prin fapte ea se 

trăieşte în intimitatea fiecărei persoane. Este vorba despre 

gânduri, trăiri, care sunt pe măsura credinţei noastre şi care 

arată cât de ataşaţi suntem de Dumnezeul în care credem. 

Obişnuim tot mai mult să spunem: „da, cred în Dumnezeu” doar pentru că aşa ne-am obişnuit, 

pentru că ne-au spus părinţii şi noi nu ne-am obosit nicicum să gândim şi să trăim cât de cât 

credinţa în Dumnezeu. Aşa punând problema, la cea mai mică încercare – după cum ne spune 

Mântuitorul în Pilda semănătorului – credinţa noastră va fi serios zdruncinată, dacă nu va şi pieri. 

Este foarte important cum credem în Dumnezeu, pentru că şi aici, în lumea credinţei, putem greşi 

şi dacă se întâmplă aşa atunci ieşim din adevăr şi suntem în minciună. Ca în toate domeniile 

vieţii şi aici discernământul  este foarte important. Credinţa nu este o atitudine „sub raţională” 

care îl coboară, îl prosteşte pe om. Dimpotrivă, ea este o depăşire a raţiunii prin acceptarea lui 

Dumnezeu şi a adevărurilor descoperite de El. Pentru omul credincios problemele esenţiale ale 

vieţii – originea lumii şi a omului, sensul vieţii, rostul suferinţei etc. –  îşi găsesc răspuns numai 

în Dumnezeu pentru că El, ca şi „Creator al tuturor celor văzute şi nevăzute” este şi înţelesul cel 

mai plauzibil al Creaţiei Sale. 

        Omul nu vrea să fie sincer cu Dumnezeu să-i spună: „Doamne, uite n-am credință, ajută-

mă!”. El zice ca Adam când l-a strigat Dumnezeu „Adame, unde ești?”. Nu a spus Doamne am 

păcătuit, el a spus „Doamne eram gol și m-am ascuns și de asta nu mă vedeai”. Dumnezeu, însă, 
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îl vedea, dar a vrut să-l ajute să-și mărturisească păcatul,  să se smerească, pentru ca să-l ierte. 

Așa și omul contemporan, gazdă a multe patimi, dar mai ales a mândriei, nu are puterea să se 

smerească și să împlinească câte le cere Dumnezeu. Atunci el declară credința „doar în suflet”, 

dar credința nu se vede în faptele sau viața lui, ba mai mult nu se vede nici în vorbele lui. 

Oamenii care sunt așa, sunt de fapt niște oameni necredincioși care vor să-și mascheze 

necredința, comoditatea, prin aceasta scuză puerilă. 

       Creștinul trebuie să fie pildă de credință la rândul său, nu de lenevire. Dacă tu spui că te poți 

mântui doar printr-o „credință” din suflet, fără osteneală, fără ceva concret, atunci călugarii din 

mănăstiri pentru ce fac atâtea metanii, ascultări, posturi și osteneli? Pentru ce? Pentru ce S-a mai 

pogorât Dumnezeu pe pământ, pentru ce a mai umblat atât de mult pe la toate popoarele, pentru 

ce a mai făcut atâtea minuni, pentru ce a mai postit 40 de zile, pentru ce S-a mai rugat la Tatăl 

Cel Ceresc, pentru ce a pătimit atâtea pentru om? Dacă Dumnezeu a făcut așa, nu vă este clar că 

și noi trebuie să facem așa?  

        Pentru toți acei care nu merg la Biserica, căci îl au pe Dumnezeu în suflet le propun 

următorul exercițiu: să și mâncați și să beți în suflet, să vă căsătoriți în suflet. V-a plăcut de o 

tânără, căsătoriți-vă cu ea… în suflet și atât…Da, ați putea încerca și salariul să-l ridicați „în 

suflet”… Credința pentru cei  care o au doar „în suflet”  e de fapt o lipsă de credință și o dovadă 

a împotrivirii față de credință, față de Dumnezeu Însuși, deoarece ei nu recunosc Biserica Lui 

Dumnezeu, preoția, Sfânta Liturghie și toate Sfintele Taine. Măntuitorul săvârșind prima Sfânta 

Liturghie a spus „ Aceasta să faceți întru pomenire Mea. Că ori de câte ori veți mânca Pâinea 

aceasta și veți bea paharul acesta, moartea Mea veți vesti, Învierea mea veți marturisi”. Prin 

urmare, a da mărturie și a fi misionar al credinței este datoria fiecăruia în parte, dar și o datorie 

comună, de obște. 

       Pentru ce-i care spun că au credinta în suflet și nu-i nevoie de fapte, li se potrivește foarte 

bine vorba acelui leneș care zicea „Oare noi ăștia, leneșii, mergem în rai sau vine cineva după 

noi? ” 

        Dacă stau să mă gândesc mai bine, ghilimelele din titlu trebuiau puse la primul cuvânt. 

Faptele confirmă credința, adică mersul la biserică, postul, rugăciunea, milostenia, ajutorul, jertfa 

de sine, ostenelile și toate celelalte. 

 Emanuel Platon, clasa a XII-a  A 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

ADRIAN ALUI GHEORGHE 

 

    Adrian Alui Gheorghe s-a născut pe 6 iulie 1958, în satul Topoliţa, comuna Grumăzeşti, 

judeţul Neamţ. După absolvirea Liceului „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamţ, urmează Facultatea 

de Filologie - limbi clasice a 

Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi. În anul 2004 

obţine şi doctoratul, sub 

îndrumarea profesorului Petru 

Ursachi, cu teza „ Tinereţe fără 

bătrâneţe şi sentimentul tragic al 

timpului”. A practicat meseriile de 

operator chimist, miner, profesor, 

ziarist și funcțiile de consilier 

cultural, director al Complexului 

Muzeal Neamţ, director al Direcţiei pentru Cultură a judeţului Neamţ, profesor asociat la 

Facultatea de muzică din Piatra Neamţ, director al Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” Neamţ. 

A debutat publicistic cu un grupaj de poeme în revista „Cronica”, în 1974 şi  editorial cu volumul 

„Ceremonii insidioase” în 1985. Este membru al PEN-clubului din România şi al Uniunea 

Scriitorilor din România, al cărui premiu pentru poezie l-a obţinut în anul 2001.” Intimitatea 

absenţei”, volum venit după  

„Ceremonii insidioase”, 1985 şi „Poeme în alb negru”, 1987, conectează existenţa efemeră la o 

viziune pură asupra vieţii. În 1993 apare volumul „Cântece de îngropat pe cei vii”, urmat, în 

1998 de volumul „ Complicitate”, unde se confirmă faptul că întreţinerea unei relaţii paradisiace 

cu lumea este iluzorie. Criticul literar Geo Vasile spunea despre Adrian Alui Gheorghe că „este 

un Martin Luther al dicţiunii religioase, prin acurateţea şi altitudinea trăită a disertaţiei, versete 

de iubire de Dumnezeul vieţii revelat, alternează cu o laudatio a puterii şi necontenitelor chipuri 

şi daruri dumnezeieşti pe adresa omului istoriei”. În 2001 apare volumul „ Îngerul căzut”, ce are 

ca subiect omul ca utopie formală. Aspectul tematic preferat al autorului este atitudinea civică: 

„Titanic şvaiţer”, 1997, „ România pe înţelesul tuturor”, 2003,” Ce rost are să trăieşti în România 

tranziţiei?”, 2004. Volumele „ Goliath”, 1999, şi „ Bătrânul şi Marta”, 2002, sesizează conflictul 

dintre realitate şi iluzie, supravieţuirea acesteia din urmă devenind condiţie a existenţei într-o 

lume opresantă. În volumele „Gloria milei”, 2003,” Poezii alese”, 2006, „O dramă la vânătoare”, 

2008, ”Paznicul ploii”, 2010, şi „Cucuta”, 2011, regăsim aceleaşi toposuri afective care l-au 

consacrat. Între spirit şi materie, concept şi trăire, sens fiinţial şi sens poetic, senzaţie şi concept 

liric, poetul găseşte permanent pentru discursul său un element de echilibru. Lucid şi sceptic este 
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poetul, ca în poezia” Un adevăr dureros”: ”Un adevăr dureros:/toţi taţii ajung să moară încărcând 

biografiile fiilor/cu un stânjenitor sentiment de ratare//Tatăl meu a început să moară/ Exact în 

clipa în care m-am născut eu/ Uneori îmi vine să-l întreb:-Tată, ai terminat/ De murit? Uite, eu 

sunt mare acum/ Aş putea să împart viaţa mea cu tine”. 

 Nicolae Manolescu spunea despre Adrian Alui Gheorghe: ”este un poet adevărat, cu o 

notă personală, rezultată din combinaţia de banal, prozaic, cotidian, cu o fantezie a metaforei 

care merge de la „ decadentismul” bacovian, simbolist, până la insolitul suprarealiştilor”. Adrian 

Alui Gheorghe este îngrijitorul volumelor postume ale prietenului sau, tragic dispărut, Aurel 

Dumitraşcu, autorul volumului „ Frig”, ce conţine corespondenţa dintre cei doi, şi a volumelor de 

interviuri realizate la Mănăstirea Petru –Vodă cu arhimandritul Iustin Pârvu. De asemenea, este 

autorul cărţii biografice despre mărturisitorul Grigore Caraza.  

Iată un fragment din volumul ”România pe înţelesul tuturor”, articolul „Când cultura se 

reduce la o crimă”: La examenul de bacalaureat unul dintre subiecte a fost, reluat de la an la an, 

comentarea romanului „ Moromeţii” de Marin Preda, capodoperă a literaturii noastre 

contemporane. La un liceu din capitală, la anunţarea rezultatelor, au fost, spre bucuria tuturor, 

peste treizeci de note de zece, la această importantă probă. Ceea ce a surprins însă pe toată 

lumea, ulterior, realizându-se o anchetă cu elevii din top, a fost că nici unul nu citise romanul lui 

Preda. Toţi luaseră notă maximă învăţând pe de rost comentarii realizate de profesori sau reluate 

din diverse culegeri de analize. Mai mult, un elev dintre cei mai buni, olimpic la discipline 

tehnice, a răspuns în cadrul aceleiaşi anchete:    „ Am citit romanul „ Baltagul”, peste o sută şi 

cincizeci de pagini, ca să aflu că a avut loc o crimă şi că se dorea pedepsirea făptaşilor”…                                             

 

                                                                                                          Bibliotecar,  Iolanda Lupescu 
 

SONDAJ DE OPINIE 

Relaţia părinţi - copii 

    Adolescenţa este văzută ca o perioadă foarte dificilă şi este o etapă a transformărilor. 

Adolescenţii sunt mereu în căutarea noului în activităţile lor.  Au nevoie de a se implica în relaţii 

şi de a-şi exprima emoţiile. În această etapă a vieţii, ei vor să fie diferiţi, să fie unici. Este 

important ca părinţii să vadă această nevoie. Adolescenţii vor încerca tot timpul să testeze 

limitele părinţilor, pentru a dovedi că sunt puternici. Asta nu înseamnă că este lipsă de respect, ci 

vor să fie ei înşişi. La sondajul de opinie la care au răspuns 32 de elevi, cu vârste între 17 şi 18 

ani, am constatat adevărate mărturii de credinţă, foarte sincere. Au fost şi câteva excepţii de 

răspunsuri  neserioase, dar punem asta pe seama infantilismului şi a obrăzniciei. 

Iată întrebările şi răspunsurile: 

1. Enumeră cinci calităţi ale tale: 

Raţională, creativă, amabilă, matură, spontană; Sinceră, raţională, optimistă, amabilă, de 

încredere; Atentă la detalii, comunicativă, spontană; Răbdătoare, perseverentă, înţelegătoare, 



6 

Biblioteca din Nord 

darnică; Creativă, atentă, implicată, organizată, binevoitoare; Amuzant, atent, sociabil, inventiv, 

descurcăreţ; Bunătatea, înţelegerea, optimismul, simţul umorului, dărnicia; Sociabilă, implicată, 

pozitivă, ordonată; Frumuseţe, perseverenţă, răbdare, altruism, sinceritate; Amabilă, 

înţelegătoare, atrăgătoare, calmă, misterioasă; Calm, raţional, am darul de a asculta, răbdător, 

inteligent; Activ, chibzuit, calm, flexibil, energic. 

2. Ce aspecte ţi-ai dori să îmbunătăţeşti la tine, referitor la felul în care te simţi şi te 

comporţi cu părinţii? 

Nu doresc să schimb nimic - 8 răspunsuri; Aş dori să fiu mai înţelegătoare în ceea ce priveşte 

grija lor faţă de mine; Să petrec mai mult timp cu ei; Să nu mai urlu; Tonul vocii; Mă înţeleg 

foarte bine cu părinţii – 8 răspunsuri; Să fiu mult mai deschis; Să vorbim mai mult;  

Comunicarea; Să- i ajut şi să-i înţeleg mai mult în unele situaţii; Să fiu mai ascultătoare; Mai 

deschisă; Mi-aş dori să-i fac mândri şi să- i răsplătesc, cumva, într-o zi; Să analizez situaţiile 

dificile, ascultându-le sfaturile. Aş vrea să le accept prezenţa mai uşor; Să nu mai fiu aşa de 

încăpăţânată. 

3.Ce fel de fiu( fiică) esti? Cum ţi-ai dori să fii? 

Mă simt confortabil; Sunt o fiică bună, dar e loc de mai bine; Îmi 

place aşa cum sunt – 5 răspunsuri; Sunt o fiică responsabilă şi nu 

vreau să schimb nimic; Uneori înţelegătoare, alteori impulsivă; Nu 

sunt o fiică model, greşesc uneori, dar nu cred că vor să mă dea la 

schimb cu un alt copil; Sunt cam rebel; Responsabilă; Îmi doresc să-

i fac mândri şi eşuez; Perfectă; Sunt cuminte, nu aş vrea să schimb 

nimic din felul în care sunt, dar aş dori mai multă încredere din 

partea părinţilor; Sunt fiul mai lipit de părinţi şi mai deschis; Să îi 

ajut şi mai mult; Sunt o fiică controversată, cu opinii nepopulare 

,,exact cum vreau eu, şi nu şi-ar dori ei; Nu respect de fiecare dată 

sfaturile lor. Aş dori să fiu mai înţelegătoare cu cerinţele lor. 

4. Te simţi confortabil în rolul de copil? Dacă nu, ce ai dori să schimbi? 

Din exterior pare că nu aş putea conduce o discuţie cu argumente viabile; Comunicarea; Sunt 

OK; Nu sunt bine; Vreau să fiu mai liber; Sunt copil? Nu cred; Este rolul pe care aş vrea să-l joc 

toată viaţa; Mai multă libertate; Aş dori să iau singur decizii; Vreau să fiu independent; 21 de 

respondenţi se simt bine în rolul de copil şi nu vor să schimbe nimic. 

5. Ce îţi reproşează cel mai des părinţii? 

Că pot mai mult; Că lipsesc prea des de acasă; Că nu sunt practică; Prefer să învăţ, decât să fac 

treabă; Sunt prea timidă; Nu comunic cu ei; Nu îi ajut îndeajuns; Nu fac ce zic ei; Că pierd prea 

mult timp în faţa monitorului -5 răspunsuri; Să nu mai fiu cu capul în nori; Stau prea mult timp 

pe telefon; Că dorm prea mult; Dezordinea; Că sunt prea pesimistă; Că mănânc prea puţin; Că 

sunt imprăştiat; Că nu-mi rezerv timp şi pentru mine; Să citesc şi să învăţ mai mult; Că sunt 

dezaxată şi nu s-ar fi aşteptat să am acest comportament; 8 respondenţi au spus că nu li se 

reproşează nimic; 

6. Te simţi presat să faci lucruri, deşi nu le doreşti? 
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Uneori-3 răspunsuri; Întotdeauna;8 respondenţi au spus DA; 20 respondenţi au spus Nu. 

7. Dacă părinţii ar spune ce  trăsături apreciază la tine, care ar fi acelea? 

Că sunt responsabilă – 3 răspunsuri; Autocontrolul, blândeţea şi conştinciozitatea; Bunătatea, 

dărnicia, ajutorul oferit; Absolut totul; Energia; Cuminte, harnic, bun; Nu ştiu -10 răspunsuri; 

Priceperea, iscusinţa; Sinceritatea; Responsabilitatea;Totul; Nu i-am întrebat, dar simt iubirea lor 

în fiecare zi; Modul de comunicare; De încredere; Ar trebui să-i întreb; Descurcăreaţă, 

ambiţioasă, comunicativă; Sinceritatea, dedicarea, creativitatea; Harnică şi ascultătoare; Că învăţ 

bine. 

        Apreciem  pe colegii care şi-au deschis sufletul şi ne-au făcut mărturisiri atât de sincere. Ei 

ştiu că nu pot fi perfecţi, ci perfectibili. Le mulţumim în numele întregii echipe a Clubului de 

jurnalism. 

Membrii Clubului de jurnalism 

 

 SĂNĂTATEA ÎNAINTE DE TOATE 

UITE CUM POȚI SĂ-ȚI REGENEREZI SISTEMUL IMUNITAR ÎN DOAR 

TREI ZILE! IATĂ CE AI DE FĂCUT ! 

 

   Pentru persoanele cu un sistem imunitar slăbit, există mai multe opțiuni naturale, iar 

cercetatorii au descoperit ceea ce ar putea fi  una dintre cele mai bune metode de a reseta si 

reîncarca sistemul imunitar. Doar în trei zile se poate regenera sistemul imunitar. Potrivit 

cercetătorilor de la Universitatea din California de Sud, actul de repaus alimentar pentru trei zile, 

poate regenera întregul sistem imunitar, chiar și la persoanele mai în vârstă. Metoda este extrem 

de simplă! Timp de trei zile nu trebuie să consumăm  absolut nimic în afară  de apă pentru a ne 

hidrata. Cercetatorii spun ca prin aceasta metodă sunt ajutate celulele stem ale organismului să 

înceapă producerea de noi celule albe în sânge, ajutând să lupte împotriva infecției. Ei au adăugat 

că descoperirea ar putea fi deosebit de eficace pentru persoanele care suferă de un sistem 

imunitar deteriorat, inclusiv la pacienții care fac chimioterapie, fiind astfel protejate de efectele 

toxice ale tratamentului. 

După cum au observat cercetătorii, actul de repaus alimentar pentru trei zile poate 

regenera întregul sistem imunitar, chiar și la persoanele mai în vârstă". Această metodă oferă 

"OK-ul" celulelor stem de a merge mai departe să înceapă reconstrucța întregului sistem" - a 

declarat profesorul Valter Longo, biogerontolog și biolog celular italo-american.  El a adăugat că 

organismul îndepărtează părțile  deteriorate, vechi sau ineficiente în timpul acestui proces, 

ducând la "crearea unui nou sistem imunitar”. Potrivit doctorului Longo, sistemul reciclează 

celulele sistemului imunitar care nu sunt necesare, în special cele deteriorate, în scopul de a crea 

energie. 

                                                                                           Farmacist toxicolog,  Dumitru Nastasă 
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ESEU 

O VACANȚĂ MAI MARE DECÂT VACANȚA CEA MARE 

 

    Sunt foarte mulțumită de modul în care mi-am petrecut timpul în această vacanță. În 

ciuda faptului că a fost mult mai lungă din pricina evenimentelor epidemiologice, mie mi s-a 

părut la fel de scurtă ca în anii trecuți. Nu degeaba se spune că tot ce e frumos trece mult prea 

repede...  

   În prima zi de vacanță am fost însoțită continuu de un sentiment ciudat, confuz, puțin 

deprimant, născut din dezordinea propriilor mele obiceiuri. Nu era ușor de acceptat că în 

următoarele zile, săptămâni, poate chiar luni, o să fiu nevoită să mă desprind de diminețile mele 

puțin aglomerate din pricina incapacității mele de a renunța la ceașca de cafea, savurată în localul 

meu preferat ce-și avea existența la doar cinci minute distanță de liceu. Nici ideea de a lua notițe 

doar prin intermediul unui ecran nu mi-a picat destul de bine. Imaginați-vă cum m-am simțit 

atunci când într-un final am realizat că nici socializarea dintre noi elevii, până și cea cu profesorii 

nu va mai fi la fel de specială, umană... La acel moment, gândul că eu, acea ființă plină de 

energie și cu o aspirație continuă în a socializa cu oameni noi, urma a-și petrece existența similar 

cu cea a unui pensionar mă speria... – Dar ce credeți? Am supraviețuit!   

    Primele zile de om ,,pensionat'' au fost  întocmai funcției, lipsite de prea multă acțiune. Îmi 

amintesc și acum acele dimineți târzii, acele după-

amiezi pierdute printre rândurile excepționalului 

roman, ,,Invitație la vals'', a lui Mihail Drumeș și nu 

în ultimul rând paradisiacele apusuri ce reprezentau 

un răsfăț pentru sufletul meu.  

   După perioada de acomodare au urmat clipele care 

făceau cu adevărat diferența dintr-un om resemnat și 

unul cu adevărat împlinit cu prezentul, tocmai prin 

amintirile ce-i conturau trecutul. Într-una dintre 

ieșirile cu prietenii mei, în timp ce schimbam între 

noi diferite experiențe întâlnite de-a lungul timpului 

nostru scurt, dar aglomerat cu cunoștinte, unul dintre 

noi a descoperit o carte de ghicitori pe unul dintre 

rafturile locului nostru de reuniune. Am rămas plăcut surprinsă când am văzut că fiecare dintre 

noi a intrat în jocul construit de magia cuvintelor. Dar, ceea ce m-a completat ca om în acea seară 

a fost esența transpusă de acel moment în sine, și anume, bucuria de a renaște copilul din noi 

atunci când statutul de om responsabil ne limitează. 
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     Lunile s-au scurs atât de repede încât deja venise august. Mă speriase puțin gândul că imediat 

se va scurge timpul rămas și va urma să încep clasa a XII-a , chiar dacă nu era nimic sigur în 

legătură cu structura acestui an din pricina epidemiei. Într-adevăr, nu așteptam foarte 

entuziasmată deschiderea școlilor, căci ideea că va urma să susțin bacalaureatul îmi inspira teamă 

și totodată cerea de la mine o responsabilitate prea mare. Dar, pe lângă aceste sentimente de 

preocupare, adevărata mea angoasă era determinată de refuzul meu categoric în ceea ce privește 

terminarea liceului. Nu puteam accepta că imediat, peste mai puțin de un an, va urma să-mi aleg 

propriul drum, departe de câțiva dintre oamenii mei de suflet. 

   În ultimele zile de recreație mi-am petrecut marea majoritate a timpului cu sora mea mai mică. 

Acest lucru a fost foarte benefic pentru sufletul meu deoarece activitățile făcute împreună m-au 

determinat să-mi reamintesc de propria mea copilărie. Spre surprinderea mea, în ciuda faptului 

că tehnologia a avansat și a devenit pentru mulți dintre copii principala opțiune în ocuparea 

timpului liber, aici , într-o zonă rurală cu adevărat paradisiacă, mersul la scăldat, jocul de-a v-ați 

ascunselea și oina au rămas printre întreprinderile preferate ale prichindeilor. 

   Spre sfârșitul vacanței am căutat să aprofundez diferite cunoștințe, să observ în mai de aproape 

lucrurile care la o primă privire puteau părea banale și, nu în ultimul rând, am încercat să reunesc 

ceea ce mă definește pentru a reflecta cea mai bună versiune a mea.                                                      

Larisa Măhălău , clasa a XII-a A 

 

 

 

CURAJUL DE A FI TU ÎNSUŢI 
 
    Noi oamenii suntem diferiţi. Atât în înfăţişare cât şi în comportament suntem distincți. Am 

fost creați să fim unici.  

   Curajul de a fi tu însuţi este şi arta de a-i accepta pe semenii tăi, cu calităţi şi defecte, dar 

întotdeauna pune-te pe tine pe primul loc. Acceptă-te aşa cum eşti, cu bune şi cu rele. Iubeşte-te! 

Scrie pe o foaie toate calităţile pe care le ai, şi citeşte-o zilnic.  

  Încrederea este lucrul esenţial când vine vorba de curaj. Dacă ai încredere în tine, "bătălia" este 

câştigată. Ai observat că oamenii care au încredere în ei, cei care îşi asumă faptele şi vorbele, 

indiferent de defectele pe care le au vor fi întotdeauna respectaţi şi apreciaţi în societate? Ţi-ai 

pus vreodată întrebarea "de ce"? De ce toţi aceşti oameni devin 

idolii altora? Răspunsul este simplu. Oamenii care au 

încredere în ei devin idolii altor oameni.  

  Poate te întrebi "ce înseamnă încredere?". Vorbind din acest 

punct de vedere încrederea este acel ceva care nu te lasă să 

renunţi, care te face să treci peste complexele pe care le ai şi 

acel cineva care "îţi şopteşte la ureche" că ai și tu dreptul la 

o opinie. Te-ai gândit vreodată că trăieşti o singură viaţă? 

Că unul dintre cele mai mari regrete ale oamenilor înainte 

să moară este că au ţinut cont prea mult de opinia altora? E 

timpul să îţi iei viaţa în mâini şi să faci din ea cea mai 
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uimitoare poveste. Tu eşti actorul principal în filmul vieţii tale, nu ţi-ar plăcea să fii şi regizorul? 

Cu puţină încredere şi altruism totul devine posibil.  

  Un alt lucru pe care trebuie să îl notezi este că "e în regulă să nu te placă toată lumea ". Cum 

spuneam mai devreme, oamenii sunt diferiţi. Nu poţi cere nimănui să gândească sau să se 

comporte ca tine. Dacă ajungi în punctul în care te place toată lumea, categoric există o 

problemă.  

   Încă un aspect important este că nu trebuie să fii stopat de standardele societăţii. De exemplu: 

dacă majoritarea oamenilor consideră că "90-60-90" sunt măsurătorile ideale pe care trebuie să le 

aibă o femeie, pe tine ce te opreşte să crezi că "85-63-92" sunt cele ideale? Exact! Absolut 

nimeni şi nimic. Dacă tu ai opinii diferite faţă de cei din jurul tău, e perfect normal. De ce să nu 

fii tu cel care creează standardele la care să ţintească alţii, în loc să fii cel care face tot ce e 

posibil ca să îi mulţumească pe alţii?  

  Îmi amintesc când veneam de la şcoală și mama mă intreba ce notă luasem în test. Dacă 

răspunsul meu nu era "zece", imediat compara nota mea cu a celorlaţi colegi cu note mult mai 

mari decât ale mele.  

Problema e că tot mama era cea care îmi spunea să nu mai fac comparaţii când îi spuneam că 

părinţii lui "X" îi dau opt lei pentru mâncare la şcolă, iar ea îmi dă doar cinci.  

  Comparaţiile au existat întotdeauna. Tu trebuie să fii suficient de inteligent încât să înţelegi că 

singura persoană cu care trebuie să te compari eşti tu cel de ieri cu tine cel de azi.  

   Americanii au o zicală "iarba din grădina vecinului e mai verde". Da, într-adevăr întotdeauna 

aşa pare. Dar nu uita ca în majoritatea cazurilor aparenţele înşeală.  

   Păstrează-ţi optimismul şi altruismul. Ridică capul și priveşte cu încredere înainte. Tu ai fost 

creat să fii diferit. Acesta este scopul tău. Încearcă să eviţi "efectul de turmă ". Dacă toată lumea 

face un lucru, asta nu însemnă că trebuie să-l faci şi tu. Dacă eşti diferit, eşti perfect normal. 

Problema nu e la tine, problema e la cei care te judecă.  

 

 Estera Buzdugan, clasa a XI-a C  
 

 

A IERTA 

La baza multora dintre suferințele pe care la trăim stă lipsa 

iertării. Păstrăm resentimente vechi, ce au un efect toxic asupra noastră 

și care pot ajunge, acumulându-se, să ne afecteze chiar și fizic. În 

primul rând, facem greșeala de a crede că prin a ierta facem o favoare 

persoanei ce ne-a greșit când, de fapt, ne ajutăm pe noi înșine. Iertarea 

este tratamentul, pentru că ne ajută să ne degajăm de aceste emoții 

negative, care nu fac altceva decât sa întrețină mânia ascunsă și ura. 

E nevoie de timp pentru a ierta. Trebuie să avem răbdare cu noi înșine, 

pentru a reuși să ne desprindem de gândurile și scenariile zadarnice. 

Iertarea nu înseamnă a-l scoate de sub orice responsabilitate pe cel ce a greșit față de noi. Ea este 

un fapt de iubire, nu un act de dreptate. 

          Iertarea ne redă pacea și lasă loc vindecării, pentru că ne ajută să recuperăm părți din noi, 

blocate în conflicte și decepții. 

 Alexandra Cîrjă, clasa a XII-a C 
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Vrei să fii fericit? 

 

Când vine vorba de fericire, comparaţiile sunt rareori de ajutor. Nu te uita "în curtea 

vecinului". Fericirea e un fenomen subiectiv, este trăită în mod diferit de fiecare în parte şi 

înseamnă lucruri diferite pentru diverşi oameni.  

Cartea "100 de căi spre fericire" scrisă de Timothy J. Sharp îţi poate schimba viaţa şi gândirea. 

Tu poţi fi o persoană fericită. De multe ori ne gândim "sunt prea ocupat să fiu fericit", spune 

psihologul şi expertul Timothy Sharp.  

În căutarea unui loc de muncă mai bun, a unei case mai mari, a unor concedii mai exotice, şi 

unor copii cu performanţe deosebite am devenit mult prea preocupaţi pentru a da atenţie 

componentei ce le face pe cele menţionate mai sus să merite osteneala: fericirea.  

Pe măsură ce am citit cartea am simţit nevoia să îmi iau şi notiţe. Iată câteva dintre ele: 

"Nu există nici un motiv pentru a te opri din a-ţi face prieteni pe măsură ce înaintezi în vârstă "; " 

Oportunităţile mici sunt de multe ori începutul proiectelor mari"; "Nu îţi limita potenţialul! 

Acţionează în afara zonei tale de confort şi vei vedea rezultate mult mai mari". 

Recomand cu încredere această carte. Cu siguranţă vrem cu toţii să 

fim fericiţi. Totul depinde de noi. Schimbările mici făcute treptat 

vor aduce garantat succesul.  

Timothy J. Sharp este psiholog clinician şi profesor de psihologie 

la UTS School of Business din Sidney. În 2003 dintre cărţile sale 

de mare succes s-au bucurat "The Gold Sleep Guide" şi "The 

Happiness Handbook ". 

  Cartea poate fi găsită cu uşurinţă la o simplă căutare pe 

Google și costă doar 25 de lei. Scrisă într-o manieră actuală, cu 

limbaj uşor descifrabil, poate fi citită atât de adulţi cât şi de 

adolescenţi.  

"Schimbă ceea ce poţi schimba, acceptă ceea ce nu poţi schimba și învaţă să fi îndeajuns de 

înţelept pentru a ști diferenţa dintre ele." - Timothy J. Sharp  
 

Estera Buzdugan - clasa a XI-a C 

 

PAGINA ABSOVENȚILOR 

Cum facem față schimbării 

 Primul pas pe care trebuie să îl facem pentru a aprofunda acest subiect, este să clarificăm 

ce reprezintă de fapt termenul de schimbare și în același timp, ce reprezintă expresia de a face 

față schimbării, mai exact, termenul de adaptare.  

  Legat de subiectul de față, schimbarea presupune schimbarea unui lucru (loc, activități, 

etc.) cu un altul. În termeni biologici, adaptarea ar putea fi definită astfel: ,,capacitatea 

unui organism de a se modifica în raport cu schimbările intervenite în condițiile sale de viață și 
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prin care acesta devine mai apt de a îndeplini funcțiunile sale”. Dar pe înțelesul tuturor, putem 

spune că este definită prin modul în care reușim să facem față acestor lucruri noi din viețile 

noastre și prin modul în care ne ajutăm de aceste lucruri pentru a ne dezvolta ca oameni.  

Cele prezentate mai sus, reprezintă, să spunem, niște definiții standard, dar din punctul meu 

de vedere, cel mai bun cuvânt pe care îl pot asocia cu adaptarea la schimbare este 

MATURIZAREA. Am învățat acest lucru încă din liceu, când am început să muncesc pe timp de 

vară. Aceasta a fost una dintre primele schimbări majore din viața mea, deoarece a trebuit să 

învăț cum să lucrez într-o echipă și mai ales, cum să lucrez cu oamenii, lucru la care eu nu am 

fost niciodată bună până atunci…nu pot spune că sunt acum, dar continui să învăț. Oricum, 

atunci a fost momentul când mi-am dat seama că viața mea și viața oricărei persoane e într-o 

continuă schimbare. Pleci de la sânul părinților la grădiniță, unde înveți să interacționezi cu alți 

copii, iar peste numai doi ani te trezești că trebuie să lași jucăriile și creioanele de colorat și să iei 

stiloul în mână. Deja te dezvolți. Treci de generală și gimnaziu și ești aruncat din nou într-un loc 

plin de persoane noi, unde trebuie să înveți din materii noi și să îți faci prieteni noi. Da, vorbesc 

despre liceu, care va rămâne pentru mine mereu un ,,…cimitir/ Al tinereţii mele” (G. Bacovia). 

Ca și paranteză, dacă sunteți boboci și citiți asta, nu vă descurajați. Fiecare trece prin propriile 

schimbări.  Revenind…Treci cu bine de liceu, lucru pentru care trebuie să muncești, și iată că 

fără să îți dai seama, ai ajuns în momentul în care trebuie să alegi ce vrei să faci în viață. Ești 

acolo, un om care plutește între adolescență și maturitate, dar pentru asta este nevoie de 

schimbare. Pot să spun cu mâna pe inimă că de aici trebuie să începi cu adevărat să faci față 

schimbării. Ideea principală pe care o recomand tuturor să meargă este ÎNCEARCĂ SĂ TE 

DEZVOLȚI ÎN CEEA CE TE FACE FERICIT! Desigur, ascultă părerile celor mai 

experimentați decât tine și care îți vor binele, cum ar fi părinții sau profesorii, dar pune mereu 

totul în balanță cu ceea ce te face să fii fericit și mândru de tine, deoarece nu vei putea niciodată 

să te adaptezi total într-un mediu în care nu ești cu zâmbetul pe buze. Asta se numește suportare 

și nu adaptare. Eu, spre exemplu, am ales să îmi continui studiile, tocmai pentru a putea să 

realizez ceva de care mereu m-am simțit atrasă, dar de care nu mi-am dat seama decât până în 

ultima săptămână înainte de înscrierea la facultate. Deși am terminat profilul de matematică-

informatică, am iubit întotdeauna literatura și istoria, iar până la sfârșitul clasei a XII-a am crezut 

mereu că voi continua în această direcție…până când, în viața mea a intervenit o altă schimbare 

majoră, iar acea schimbare a fost lista facultăților din cadrul universității la care studiez. Am 

văzut-o, una dintre facultăți mi-a sărit în ochi, nici măcar nu știam că există, dar instantaneu mi-a 

creat acel sentiment de ,,asta vreau să fac”, pentru că, deși iubeam literatura, am vrut mereu să 

fiu schimbarea pe care voiam să o văd în lume. Și așa am ajuns studentă la Facultatea de Știința 

și Ingineria Mediului. Am ales să fac parte din oamenii care pot crea un viitor mai frumos 

generațiilor următoare. Doar că fiecare alegere vine cu o schimbare și totodată cu 

responsabilități. În primul rând a trebuit să mă obișnuiesc cu vorbele oamenilor: ,,nu vei ajunge 

nimic de acolo” sau ”o să înveți să selectezi gunoiul?”. Pe atunci au fost lucruri dureroase, dar 

am învățat să nu las ignoranța și mediocritatea unora să îmi afecteze viața. Acesta ar fi un prim 

pas prin care poți să îți asumi alegerile și prin care poți să te adaptezi schimbării produse de ele și 
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mai exact, când lucrurile se schimbă, nu aștepta să vină cineva să te împingă de la spate și să te 

compătimească. Chiar dacă se vor produce și schimbări neplăcute în viața ta, stai în picioare și 

cum spunea un profesor de-al meu: „încearcă, greșește și dă cu capul pană când cu acel cucui vei 

atinge cerul!”. Mai exact, învață din greșeli și luptă pentru ceea ce îți dorești. 

Poate că multe persoane se așteaptă să fie învățate cum să facă față schimbării. Ei bine, eu 

am învățat doar că acesta e un lucru pe care nu poți să îl 

înveți. Pur și simplu îl deprinzi…în funcție de modul în 

care ești tu dispus să accepți să te schimbi și de modul în 

care tratezi schimbările din jurul tău. E ca atunci când 

treci de la bacalaureat la sesiune. Sesiunea poate fi 

asemănată cu vreo șapte probe de bacalaureat date toate 

într-o săptămână. Ei bine, dacă în acel moment îți pui în 

gând că ,,e prea mult, nu voi reuși”, tu singur pui o 

barieră între tine și adaptarea la schimbare și așa nu vei 

evolua niciodată și nu vei ști cât de multe ai de oferit și 

de descoperit despre propria persoană. Dar dacă ești 

dispus măcar să încerci să le faci față, deja îți începi din 

nou procesul de maturizare. 

În concluzie, tot ce pot să spun, este că adaptarea la schimbare este o caracteristică 

indispensabilă a omenirii, fără de care acum am fi fost încă într-o epocă preistorică și dând 

fiecare cu ciocanul în propria piatră. Dar datorită faptului că strămoșii noștri au știut să facă față 

schimbării, suntem astăzi aici, într-o lume care așteaptă ca noi să fim schimbarea pentru 

generațiile viitoare.  

 

  Ramona Moșuc, studentă în anul II la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, din 

cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca 

 

PSIHOLOGIE  

Tulburarea Hiperchinetică cu Deficit de Atenție (ADHD) 

 

                Când spunem ,,ADHD” ne imaginam, de obicei, un copil excesiv de hiperactiv, care se 

cațără peste tot, vorbește mereu și neîntrebat, încalcă toate regulile și este rezistent la orice formă 

de disciplinare, ce epuizează atât familia, cât și învățătorul sau profesorii implicați în educația sa. 

În același timp, pare a fi și definiția unui copil foarte răsfățat sau un copil cu un temperament 

vulcanic și cu foarte multă energie de consumat. 
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          Orice copil poate fi, în anumite momente din viață hiperactiv, impulsiv sau neatent fără a 

însemna că suferă de ADHD. Stilul de viață modern, care oferă oportunități reduse de mișcare în 

aer liber și activități practice, nu îi lasă pe copii să își consume într-un mod adecvat energia. 

Statul în casă în fața televizorului sau a tabletei, dar și statul în bancă la școală ore în șir, îi fac pe 

micuți să se transforme în adevărate ,,bombe cu ceas”. Din copii veseli, sănătoși și energici devin 

,,copii-problemă”, cu toate consecințele de 

rigoare asupra vieții școlare și familiale. 

Pentru a lua în calcul diagnosticul de ADHD 

este nevoie ca viața socială a copilului, 

abilitățile sale adaptative și mai ales 

performanța sa școlară să fie sever afectate de 

aceste tipuri de comportamente, astfel încât 

rezultatul să fie un copil disfuncțional în toate 

mediile de viață: familială, școlară și socială.  

          Sindromul ADHD se caracterizează în 

general prin apariția a patru simptome cu 

grade diferite de intensitate: lipsa puterii de concentrare, impulsivitate, lipsa capacității de 

autoreglare, hiperactivitate. ADHD este caracterizată printr-un debut precoce, înainte de vârsta 

de 7 ani şi printr-o combinaţie între comportament dezordonat şi lipsă de atenţie, incapacitate de 

utilizare corectă a deprinderilor, nelinişte şi un mare grad de distractibilitate. Aceste 

particularităţi sunt persistente în timp. De multe ori, copilul prezintă toate cele trei elemente 

descriptive ale acestei tulburări: hiperactivitate, impulsivitate și neatenție, cu grade variabile de 

severitate. Diagnosticul de ADHD este pus de medicul psihiatru sau neurolog de obicei după 

vârsta de 6 – 7 ani, întrucât comportamentul hiperactiv și durata mică de concentrare a atenției 

sunt adesea specifice copilului mic, fiind o etapă normală a dezvoltării.  

         ADHD este o tulburare de neurodezvoltare, prin urmare, simptomele sale specifice trebuie 

să fi fost observate încă din copilăria mică, devenind mai evidente atunci când copilul este 

integrat în colectivitate. Astfel, dacă un copil manifestă simptomele descrise într-un moment bine 

definit în timp, de exemplu, după un eveniment traumatic, după începerea școlii sau pur și simplu 

brusc, fără nici o explicație evidentă, cel mai probabil acesta nu suferă de ADHD, ci de o altă 

afecțiune medicală sau psihologică. Un diagnostic corect de ADHD presupune ca simptomele sa 

fie vizibile în aproape toate contextele de viață ale copilului, atât acasă cât și la școală sau la 

locul de joacă. În plus, acestea trebuie să se manifeste aproximativ la fel, indiferent de persoana 

cu care interacționează copilul sau care îl disciplinează. Un copil care este agitat numai acasă, 

numai la școală sau care are manifestări de tip ADHD numai în prezenta bunicilor, dar nu și a 

părinților, este cel mai probabil un copil fie răsfățat, fie cu alte probleme emoționale și de 

comportament, care trebuie sa fie corect identificate. 

          ADHD înseamnă mult mai mult. Este important de știut că există două tipuri : 

•    ADHD în care predomină neatenția - mai frecvent în cazul fetelor. Presupune un șablon 

vizibil de dificultăți de concentrare a atenției, dificultăți de organizare și planificare a activităților 

https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/adhd-diagnostic-si-tratament
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simple de zi cu zi, superficialitate și neglijență în privința bunurilor personale și activităților de 

realizat, dificultăți în a înțelege instrucțiuni verbale complexe, în a rămâne la subiect în timpul 

unei conversații și dificultăți în a povesti coerent o întâmplare.  

•    ADHD în care predomină hiperactivitatea și impulsivitatea - mai frecvent la băieți. Implică o 

activitate motorie excesivă, o stare permanentă de agitație, vorbit excesiv, lipsa răbdării și 

incapacitatea de a amâna gratificarea, nevoia de a primi pe loc ceea ce iși dorește, asumarea unor 

comportamente riscante fără o anticipare corectă a consecințelor sau a pericolului. 

      Compețențele sociale sunt printre cele mai sever afectate de ADHD, pentru că această 

tulburare nu îi permite copilului să învețe să asculte până la capăt ce spun ceilalți, să poarte o 

conversație, să tolereze frustrările, să își aștepte rândul sau să cedeze în favoarea altora. La 

școală, copilul nu reușește să își facă prieteni și are dificultăți mari în a participa la activitățile de 

grup. Orice situație în care trebuie să urmeze reguli impuse de altcineva și în care trebuie să țină 

cont și de alții se termină printr-un eșec. În general, abilitățile sociale scăzute ale copiilor cu 

ADHD sunt printre cele mai mari probleme ale acestora, alături de dificultățile de învățare, 

tulburările de limbaj, de opoziție și tulburări de conduită. 

       Simptomele ADHD se modifică odată cu vârsta și se complică prin apariția altor tulburări 

comportamentale și emoționale asociate. Cel mai frecvent, ADHD este însoțit de dificultăți 

semnificative de învățare, indiferent de cât de inteligent este copilul. În general, odată cu vârsta 

apare o diminuare a hiperactivității care se transformă într-o stare de agitație interioară, ca 

urmare a procesului firesc de maturizare neuronală. În plus, la adolescență apar și alte tulburări 

asociate precum anxietatea, depresia și nu de puține ori, tulburări comportamentale grave de tip 

agresivitate, comportament antisocial, consum de substanțe interzise sau implicarea în activități 

riscante.  

ADHD nu este vindecabil, dar datorită metodelor moderne de tratament, simptomele pot 

fi ținute sub control. 

 

Bibliografie: 

www. ro.wikipedia. org 

www.helpautism.ro 

www. doc.ro 

Profesor-psiholog, Mirela Loghin 

 

 

http://www.helpautism.ro/
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RECENZIILE VACANȚEI 

 

Scrisă de Leon Leyson și publicată la noi in țară la Editura Rao Books în anul 2017, ”Un 

băiat pe lista lui Schindler” este o carte memorialistică, potrivită pentru orice tip de cititor. 

Începătorilor li se va deschide pofta de dragoste pentru cărți, iar celor care au deja această 

pasiune le va demonstra că o carte încă te mai poate impresiona și emoționa, făcându-te să te 

bucuri de ceea ce ai și de condițiile în care trăiești. 

Leon Leyson, la doar 10 ani, a avut parte de o mulțime de întâmplări groaznice, copilăria 

fiindu-i distrusă din cauza invadării țării sale natale, Polonia, de către naziști, familia a fost 

forțată să locuiască într-un ghetou din Cracovia. La această vârstă fragedă, Leon este supus unor 

chinuri și persecutări de neimaginat, singura lui alinare fiind familia de lângă el. 

Oskar Schindler a fost un industriaș german, spion și 

membru al partidului nazist care a salvat de la Holocaust circa 

1200 de evrei, angajându-i în fabricile sale de email și muniții pe 

teritoriul Poloniei și Cehiei de azi, având un mare rol în salvarea 

lui Leon Leyson din ”ghearele” naziștilor. Acesta ne povestește: ” 

Am supraviețuit Holocaustului datorită riscurilor uriașe asumate de 

Schindler, mitelor și înțelegerilor secrete pe care le intermediase ca 

să ne țină pe noi, muncitorii lui evrei, departe de camerele de 

gazare de la Auschwitz. I-a întrecut în minte pe naziști, pretinzând 

că eram indispensabili efortului de război, deși știam că mulți 

dintre noi, inclusiv eu, nu aveam niciun fel de îndemânări 

folositoare. De fapt, nu ajungeam la butoanele mașinii pe care 

trebuia să o acționez decât stând pe o cutie de lemn. Cutia aceea 

îmi dădea șansa să par util, să rămân în viață.” 

Aceasta este singura carte de memorii publicată vreodată de un copil supraviețuitor de pe o lista 

ce a devenit faimoasă în toată lumea: ”Lista lui Schindler” și ne arată o altă față a războiului, 

privită din perspectiva unui copil speriat supus la chinuri inimaginabile. ”Mama inventa o mare 

varietate de supe, toate având apa ca ingredient principal, iar tata, al cărui permis de muncă ii 

îngăduia să iasă din ghetou ca să muncească în fabrica lui Schindler, încerca să aducă înapoi un 

cartof sau o bucată de pâine. Încă îmi amintesc cum stăteam lângă el în fiecare seară atunci când 

își golea buzunarele, rugându-mă să apară din căptușeală ceva în plus de mâncare”. 

Limitele războaielor nu vor fi niciodată delimitate, mereu va fi ceva în plus care să ne 

surprindă sau care să ne dea fiori. Tot ce putem să mai facem acum, este să vedem partea plină a 

paharului: faptul ca au existat oameni buni, care, în ciuda faptului că erau într-o anumită alianță, 

au reușit să salveze mii de oameni din 

toate categoriile, așa cum a fost si Oskar 

Schindler – un nazist care salva evrei. 

  

Amalia Murariu – clasa a XII-a C  
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           "Unul dintre noi minte" este un roman young adult care nu se bazează pe elemente fantasy, 

nici pe zbuciumul dragostei, ci aprofundează misterele unei anchete care răstoarnă vijelios viețile 

unor adolescenți suspectați de crimă.  

          Protagoniștii sunt cinci elevi aflați în anul terminal la Liceul Bayview, pedepsiți pe 

"nedrept" pentru o vină comună: aceea de a fi prinși cu câte un telefon în ghiozdan-telefoane ce 

nu le aparțineau - la ora profesorului Avery, care detesta tehnologia.  

Când unul dintre cei reținuți intră în șoc anafilactic după ce bea un pahar cu apă "otrăvit" cu unt 

de arahide la care este alergic, pentru ceilalți începe un adevărat coșmar al dezvăluirilor de 

secrete personale și a expunerii celor mai ascunse probleme în fața școlii și a autorităților care s-

au mobilizat pentru a investiga un posibil caz de omucidere.  

Victima este Simon, destestat de toți pentru bârfele ce le împrăștie în online.  

Bronwyn este eleva model, responsabilă și conștiincioasă, cea mai surprinzătoare apariție printre 

pedepsiți.  

Nate este băiatul rău, traficant de droguri, cu câteva arestări la activ, aceste "calități" 

transformându-l în principalul acuzat.  

Cooper este sportivul admirat, mândria școlii, un tip pozitiv și echilibrat.  

Andy este frumoasa adormită, o fată ce se lasă purtată de dorințele iubitului, lipsită de orice fel 

de personalitate.  

"O tocilară, un atlet, un delicvent,o prințesă,o crimă. Tu pe cine ai alege?"  

 

Lidia Caraza,  clasa a XI-a C  

 

NOI DESPRE NOI 

Pe aripile verii 
 Vara nostră nu-i ca oricare alta, și Borca nu-i un loc de la munte ca oricare altul... Aici e 

un loc aparte, ca un miez de floare. Că e frumos peste tot, dar aici , la marginea Bucovinei, se 

leagă vacanța cu oameni entuziaști și dor de ducă, se leagă 

bine de tot , de nu se mai duce vreme de trei luni. Vacanță 

plină, adevărată, pe care nu poți s-o dai uitării, oricât ai 

vrea...Vacanța noastră are  un firesc, se întâmplă bucuriile ca 

diminețile care vin necerute, neîntrebate, punând început 

zilei. 

 Ne-am așternut planurile pe hârtie, nu cumva să 

uităm câte vrem să facem....Dacă anul trecut puteam sta mai 
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aproape și ne țineam de mână, anul acesta am ticluit toate  să fim mai mult pe afară, la oarece 

distanță, așa încât numai dragul și prietenia să treacă de la unul la altul. Experiența pozitivă din 

anii anteriori a determinat , la cererea copiilor, o nouă organizare și pentru această vacanță. Chiar 

foștii noștri invitați au cerut să participe și la activitățile viitoare. Copilăria este completată de 

atribute precum creştere, dezvoltare, joacă, bucurie, curiozitate, dar şi de sintagmele nevoie de 

îndrumare, educaţie, ocrotire, încurajare. Pe lângă acestea se adaugă, „neoficial”, şi nevoia 

copiilor de a fi împreună cu alţi copii, bucuria jocului în grup, dar, mai ales, eficienţa şi trăinicia 

învăţării prin joc. În aceste precizări se află fundamentul proiectului nostru. Vacanţa de vară este 

o perioadă lungă de libertate pentru toţi copiii. Cei mai mulţi dintre ei, dacă nu chiar majoritatea, 

nu-şi pot permite, însă, să-şi petreacă vacanţa mare altundeva decât acasă. Întrebând copiii, vom 

descoperi că, deşi se bucură că a venit vacanţa, îşi doresc totuşi să fie împreună cu alţi copii, să 

aibă un îndrumător adult pentru jocurile şi activităţile lor, care să vină cu propuneri, chiar şi cu 

statut de negociator, să le susţină ideile  şi să le dea o formă atractivă.  De aceea, după acea 

perioadă de libertate totală, de la începutul vacanţei, copiii devin dornici de activităţi organizate. 

Ideea „Şcolii de vară-Aripile Verii”, la care aderăm şi noi, a fost şi este una excepţională în acest 

sens.   

  Deoarece în instituția noastră învaţă un număr considerabil de școlari, între aceștia sunt 

și elevi defavorizaţi, avem în vedere şi activităţi care să le insufle dragostea pentru şcoală, în 

paralel cu crearea de situaţii concrete în care aceştia să se simtă valorizaţi prin oferirea unui 

spaţiu mai mare de afirmare a capacităţilor şi aptitudinilor lor. Pentru aceşti copiii, esenţial este 

să le oferim modele de petrecere a timpului liber care să contracareze practicile de copiere a 

unor atitudini şi obişnuinţe, manifestări nepotrivite, împrumutate de la cei mai mari.  

  „ Pe Aripile Verii” este un proiect care se 

înscrie în aria proiectelor personalizate care s-

au desfăşurat în instituția noastră, si în anii 

precedenți, mai apoi constituindu-se ca 

parte a unui proiect permanent. Ţinând cont 

de specificul local al comunităţii, care se 

regăseşte în profilul copilului şcolii noastre, 

bazându-ne pe entuziasmul curiozităţii caracteristic 

vârstei preșcolarilor și a şcolarilor mici, luând în considerare propunerile 

şi aşteptările formulate de copii, am propus, prin acest proiect, activităţi care să-i ţină aproape 

de şcoală, să le ofere o alternativă valoroasă de petrecere plăcută şi instructivă a vacanţei, nu 

doar pe parcursul timpului petrecut în cadrul proiectului,  ci, mai ales, pentru cel petrecut apoi 

acasă, cu grupul de prieteni, colegi, vecini, rude sau chiar individual.  

  Dincolo de toate acestea, trebuie să accentuăm esenţa proiectului – socializarea, prin 

adaptare la celălalt, prin respectarea regulilor de grup. Copiii învaţă să descopere împreună, să 

comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă încredere în sine 

şi, mai ales, să se bucure împreună. Experienţele de grup încheagă prietenii, dărâmă barierele 
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prejudecăţilor, dau naştere la solidarităţi şi adaptări la situaţii sociale în miniatură. Va fi o altă 

formă de învăţare în această perioadă. Va fi o nouă experienţă din viața de școlar.   

1. Deschiderea oficială a școlii de vară- Împreună totul e mai frumos-realizarea 

ornamentelor din hârtie, carton 

2. Să ne cunoaștem!-spectacol în aer liber 

3.  Plaiul meu  

(Excursie tematică în imprejurimi  în căutarea elementului autentic românesc –

costume, construcții, icoane 

• 4. O noapte în sălbăticie- Campare în natura, tehnici de supravietuire, reguli de 

respectat în natura..    

 
 

 

           •    5.Eu citesc, tu citești, el citește-noi ne bucurăm 

- selectarea si valorificarea lecturilor! 

• 6.Sănătatea și ocrotirea acesteia- lecții de prim- ajutor, periajul corect al 

dinților, culegerea și folosirea plantelor medicinale 

• 7.Muzica-terapie și prilej de prietenie- întâlnire on-line cu prietenii din Cernăuți 

, Iași, Bacău, Harghita, Suceava, Neamț 

• - activitate on-line 

• 8.Drumeț pe cărările verii- drumeție pe muntele Budacu-recunoașterea  

ciupercilor comestibile, a fructelor de pădure 

• 9. Vremea roadelor- Evaluarea activității –prezentarea imaginilor, premierea 

participanților 

Doar că noi mai mult decât ne-am propus am făcut...dar, ca să nu luăm tot spațiul revistei, 

vom reveni cu povești și poze în numerele viitoare... 

 

               Cu prietenie, poștașul vacanței-Cristina Petrea 
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      CENACLU 

 

 

Vortex 

 

Mă bea un vârtej din matricea străbună 

Și-așa aș striga, să cutremur pământul, 

Să zgudui pornirea aceasta nebună, 

Arhonilor reci să le rup legământul. 

 

Mă bea nepăsarea reptilelor oarbe, 

Când Sursa Luminii se-arată-n străfunduri, 

Și-aș rupe la stringuri, spre-a nu mă mai soarbe 

Vampirii eterici. Mi-e dor de rotunduri… 

 

Mă bea-nșelăciunea țesută de veacuri, 

Îmi seacă dreptatea și-mi ia bucuria, 

Sunt rod al durerii, sătul de atacuri, 

Și-n mine tot crește flămândă furia. 

 

Mă bea falsitatea servită pe tavă,  

Implanturi străine îmi sapă în minte, 

Te chem, Thoth Atlantule, ia-mă pe navă, 

Și rupe-mi, cu elfii, orice jurăminte, 

 

Mă bea răutatea, mă soarbe haina, 

Îmi bea orice forță-ar dori s-o oprească, 

Și totuși mă cheamă din mine Lumina, 

În flăcări albastre pornind să sporească. 

 

Mă bea o putere și-mi dă nemurirea, 

Iar totul în tot se-ntregește deodată! 

Nu-s robul sclaviei, îmi spune iubirea 

În cifra spiralei și-n cercuri codată. 
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Zămislind îngeri 
 

Poemul nu știa să pășească 

experimentase doar plutirea 

trimis dintr-o sferă de lumină 

topea sub flăcări întunericul 

 

cuvintele sale se cereau decodate 

astfel i-am devenit 

mamă în lumea lui zero 

l-am prins de mână 

învățându-l mersul pe iluzia materiei 

 

El nu a coborât de tot din eter 

se temea de jarul păcatelor 

buzele fecioarelor 

îl goleau de cuvinte 

lăsându-i doar un semn de 

exclamare în vid 

fermitatea sânilor îi lăsa 

noduri între rânduri 

căci toate curbele 

se întâlneau în perfecțiune 

 

În timp ce alte emanații 

pândeau doar greșala sau 

o eroare minusculă în formele lor 

au descoperit formula desăvârșirii 

iar poemul pe jumătate gol 

se ținea cu literele de cer 

în pântecele fetelor zămislind îngeri 

 

EMILIA AMARIEI - absolventă a Liceului ”Mihail Sadoveanu” Borca 
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Cea mai frumoasă poveste de dragoste 

Cea mai frumoasă poveste de dragoste 

Nu a fost scrisă niciodată.  

Cea mai frumoasă poveste de dragoste 

este știută doar de pereții  

Care ne tăinuiau săruturile. 

Ar fi putut să o știe și florile 

Ce priveau zilnic orașul de la etajul șase. 

Dar ele își întorceau mereu capul către soare, 

deoarece  flacăra noastră era mai dogoritoare  

decât căldura astrului ceresc. 

Și mi se pare că le-am auzit cândva șoptind, 

cum că dacă am urca în ceruri 

o vară nesfârșită s-ar așterne peste lume. 

Dar noi suntem încă aici, la etajul șase 

și Doamne, iubite, cum ar fi 

dacă pereții ar pute vorbi?  

 

Comoara 

Ridică paharul și ține un toast 

Și apoi stângaci, invită-mă la dans. 

Sub apus de sori și-n valuri de mare 

Luna să ne țină loc de felinare. 

 

În nisip, cu pașii, să pictăm harta comorii 

Marea să-o șteargă până încolțesc zorii; 

Cheia o vom pune într-o scoică aleasă, 

Un crab o fura și o va ține drept casă. 

 

În timp ce pirații vor căuta în disperare  

Crabul și cheia ce rătăcesc prin mare, 

De pe stânci privind ciudatul spectacol 

Vom ascunde comoara de sufletul lacom. 

 

Și o vom ascunde în inimi și trupuri 

Căci e mai valoroasă decât fiece lucruri, 

Iar cheia pierdută-n a noastră armonie 

Pirații vor căuta-o în larg pe vecie.  

  Ramona Moșuc, studentă în anul II la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, din 

cadrul Universității ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca 
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CRONICA DE CARTE 

Resurse  armonice  ale cuvântului în creaţia autoarei Emilia Amariei 

 

 Cartea „Flavia” – roman în două volume, semnat de 

Emilia Amariei, apărut recent la Editura „Vatra Veche”; prefaţat 

de un rafinat artist al cuvântului, un model de competenţă şi 

devotament  - domnul Marin Iancu – stă sub semnul cel mai de 

preţ al autenticităţii . 

   Autoarea  romanului Flavia – Emilia Amariei îmi este 

cunoscută din creaţiile literare cu rădăcini în societatea timpului  

(poezii, proză scurtă) publicate în revista „Agora literară ” – 

revistă a scriitorilor români – preşedinte Al. Florin Ţene, redactor 

şef  Iulian Patca. 

 Asemenea copacilor, care datorită vieţii lor mai 

îndelungate, reuşesc să strângă şi să păstreze în anumite ţesuturi  

căldura solară captată în timpul existenţei lor, sub altă formă de energie, autoarea Emilia Amariei 

a strâns, a captat şi a păstrat  iubirea în anotimpurile vieţii, materializând-o  în creaţii lirice, 

purtând în suflet Lumina – Izvorul vieţii. 

 Scăldate în aura lirică, anotimpurile vieţii au infuzat în sufletul autoarei Emilia Amariei 

resurse armonice ale cuvântului. Murmurul izvorului, măreţia ahitecturală a Naturii, rămânând în 

sufletul autoarei, se revarsă, cu onestitate intelectuală asupra cititorului, ca un gând de bucurie 

sau tristeţe, învăluindu-ne într-o căldură tainică. 

 Cu subtilitate şi sugestie poetică, autoarea se substituie acestui personaj, Flavia, o 

cunoscătoare a oamenilor şi o epicuree - o fiinţă înzestrată cu talent literar, muzical şi iubitoare a 

valorilor spirituale, încrezătoare în sentimentul sfânt al iubirii – într-o lume în care erosul sănătos  

a dispărut, dar necunoscătoare a perisabilităţii condiţiei umane şi a unui iubit mai puţin cunoscut! 

 Gândindu-mă la prea puțina, aproape inexistenta promovare a autoarei, îndrăznesc să 

spun că pentru toate plătim în viaţă, cu sacrificiul vieţii noastre, mai ales pentru bunăvoinţa 

acordată celor care nu o merită. Zbuciumul Flaviei cere comentarii ascuţite, ascuţite! Stările 

Flaviei reflectă decorul nostru existenţial, ca parte organică a ritmului alert al vieţii. 

 Autoarea îşi descrie patria, viaţa de la ţară cu tradiţiile şi superstiţiile oamenilor simpli 

cunoscuţi din copilărie şi adolescenţă, impresii încântătoare desprinse din plăcerea dialectică a 

dialogului. Citind cu interes romanul, mă gândesc la autorul poemelor luminii – Lucian Blaga: 

„Nu e nevoie de conştiința somnului metafizic descoperită de Blaga, pentru a ne strămuta cu 

simţirea şi gândul regresiv către îndepărtatele ţinuturi strămoşeşeti”. Autoarea Emilia Amariei 

cucereşte admiraţia cititorului prin frumuseţea, inteligenţa şi talentul ei literar, întreţinând prin 

intensa ei viaţă literară, nostalgia şi memoria pământului natal şi a oamenilor dragi ai satului 

Borca.  
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 Din sufletul autoarei curge lumină şi în troiene de amintiri învăluie oamenii dragi ai 

satului Borca şi locurile natale nemurite în scrierile sale. 

 Romanul „Flavia” al Emiliei Amariei este un roman din cele mai bune construite, iar 

autoarea – unul din cei mai încercaţi arhitecţi ai stilului epic.  

 Felicitări domnului primar Geo Ovidiu Niţă, primarul comunei Borca, pentru susţinerea 

potenţialului creativ al oamenilor – precum doamna Emilia Amariei, care prin activitatea şi 

munca Domniei Sale  contribuie la îmbogăţirea patrimoniului cultural al comunei Borca şi al 

patrimoniului  de valori culturale româneşti, la diversificarea avuţiei culturale – cartea fiind  un 

ferment al coeziunii dintre oameni şi continuităţii spirituale. 

 Oameni înzestraţi precum doamna Emilia Amariei sunt o binecuvântare  pentru locurile 

noastre, pentru cei care înţeleg  menirea noastră pe pământ. 

 Aş încheia spunând: „Asemenea conjuncţiuni astrale nu se produc zilnic”! Pentru mine, 

Emilia Amariei, autoarea romanului „Flavia” rămâne Cetăţean de Onoare al comunei Borca! 

 

        Cu preţuire şi admiraţie, 

 

                                                     Prof. Paraschiva Cărbunar, 

                                                      membră în Liga Scriitorilor Români – filiala Cluj 

 

UMOR 

UMOR DESPRE BAC 

 

Doi colegi de clasă: 

-Ce ai scris la BAC, la română? 

-Nimic, am dat foaia albă. 

-Bă, eşti nebun, or zice ăştia că am copiat unul de la altul! 

 

-Şi cum a fost la BAC? 

-Vă spun sincer, m-am distrat aşa de bine, încât cred că o să vin şi la anul. 

 

-Vine BAC-ul.  La ce materie aveţi goluri? 

-La materia cenuşie. 

 

De atâta spălare pe mâini din cauza Covidului, am dat de nişte 

copiuţe pentru teza la  română din clasa a XI-a. 
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