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Sub semnul lui
Emil Cioran

Să trăieşti fără absolut nici un ţel! Am întrezărit
această stare, am atins-o adesea, fără să izbutesc să

mă menţin în ea: sunt prea slab pentru această fericire.

Defectul tuturor oamenilor este că aşteaptă să trăiască,
deoarece n-au curajul fiecărei clipe…

Toţi învăţăm să trăim după ce nu mai avem nimic de
aşteptat, iar când trăim nu putem învăţa nimic, fiindcă

nu trăim în prezentul concret şi viu, ci într-un viitor
fad şi îndepărtat.

Nu există decât o ratare: aceea de a nu mai fi copil.
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RREEVVIISSTTAA  
„„AASSPPIIRRAAȚȚIIII””

C o n f o r m
dicționarului explicativ
al limbii române cuvân-
tul ,,aspirație” înseamnă
dorință puternică,

năzuință, râvnă. Acest cuvânt exprimă speranța
oricărui copil, tânăr sau adult de-a lungul întregii vieți,
de a-și îndeplini idealurile. Fiecare dintre noi dorește
să crească, atât la propriu, cât și la figurat. Revista
“Aspirații” va crește prin munca noastră, prin impli-

carea fiecăruia dintre noi. Revista oglindește visurile
noastre, pățaniile noastre și rezultatele școlare. Oricine
este liber să se implice, să ne destăinuie întâmplări și
opinii. Împreună vom putea redacta o revistă școlară
plăcută, vom fi în pas cu schimbarea și vom putea
preda ștacheta generațiilor viitoare.

Implică-te și tu! Te așteptăm oricând în
redacție cu articole, cu glume, cu fotografii sau de-
sene. Chiar dacă ești boboc sau absolvent, munca ta
contează pentru toți tinerii.
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Au trecut
câțiva ani de când
bunicul s-a stins.
Dorul de el mă-
nsoțește și azi, iar
poveștile pe care mi

le-a spus sunt la fel de proaspete printre       
amintiri,ca atunci când le-am ascultat pentru
prima dată.

Bunicul a fost întotdeauna un om bun.
Blândețea lui era molipsitoare, iar eu credeam că
Dumnezeu se oprește acolo din când în când, îi
simțeam pașii în grădină, pe prispă sau la poartă.
Acolo am înțeles pentru prima dată că fericirea
stă în  lucruri simple, în grădina cu flori, între
tufele cu zmeură, în pădurea de la marginea sa-
tuluiR

Bucuria bunicului părea
imensă atunci când  vedea viața, un
fel pe care l-am înțeles  mult mai
târziu, după ce  în mintea mea s-au
decantat poveștile sale. La început
am crezut  că toate acele povești le
auzise el cândva și mi le spunea
atunci mie, mai târziu mi-am dat
seama că îmi așternuse, poveste cu
poveste, o parte din viața lui.

Viața lui n-a fost una ușoară,
au fost momente grele prin care a
trecut, au fost clipe în care moartea
ar fi fost o pedeapsa ușoară pe
lângă ce-i fusese dat să trăiască.
Poate că din zbuciumul acelor clipe
a reușit să adune gânduri bune. De
fapt, am înțeles că puterea gân-
durilor sale venea din simplitatea cu

care vedea viața, iar înțelepciunea acelei sim-
plități l-a ferit până la urmă de toate răutățile
vieții. 

Mi-e tare dor de el, mi-e dor pentru că 
mi-a fost drag, dar mai ales pentru că am reușit
să-i stau mai mult în preajmă. A lăsat în urma lui
acea căldură, acea simplitate profundă și acel
parfum de fericire pe care nu l-am mai simțit
nicăieri atât de puternic.

Aș vrea să cred că am moștenit măcar
puțin din optimismul său, că bătăliile în care viața
mă va duce le-aș putea câștiga folosind puterea
gândurilor, că simplitatea și bunătatea nu sunt
atât de greu de obținut. Cine știe? Poate că, de
acolo de unde cântă îngerii, bunicul veghează
asupra mea ca un fluture venit din amintiriR..

Puterea gândurilor
de Diana Pupeză
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„Ne-am cunoscut
într-o iarnă geroasă
la Moscova”. Așa
începe povestea de
dragoste, povestea

de viață a prietenilor noștri, Dushyant și Ana.
Mânat de dorința de a învăța medicina,

Dushyant a ales să părăsească țara natală,
India. Cu ajutorul tatălui, medic  veterinar și di-
rector al Grădinii Zoologice din Hyderabad,
Dushyant ajunge student la Facultatea de
Medicină din Moscova. Într-o seară geroasă,
pe holurile universității, un grup vesel de fete
îi atrage atenția. Sunt fetele de la Facultatea
de Litere. O față rotundă, senină,  încadrează
doi ochi veseli, negri ca mura.  Este frumoasa
Ana. Grupul se retrage grăbit, dar râsul
cristalin al Anei rămâne întipărit în mintea
tânărului indian. După vreo două săptămâni,
întâmplarea îi aduce față în față, la sala de lec-
tură a universității . Discuția se înfiripă ușor, în
limba engleză. Ana, fiind studentă la Universi-
tatea ,,Babeș-Bolyai” din Cluj a obținut o bursă
de studii. Astfel a ajuns să-și perfecționeze
limba rusă, în Moscova . Ce ciudată e viața R
O româncă, născută în Maramureș, de națion-
alitate ucraineană întâlnește în friguroasa
Moscovă, indianul vieții ei. Ieșind din bi-
bliotecă, ținându-se de mână , cei doi tineri nu
știau că se vor lega pe viața. După trei luni,
când bursa Anei a luat sfârșit, despărțirea a
fost dureroasă . Cu mari eforturi , Dushyan a
reușit să se transfere la Facultatea de Medi-
cină din Cluj. Relația lor continuă și azi, după
opt ani. Trecând peste bariere lingvistice,
peste bariere culturale și religioase, cei doi
sunt și astăzi căsătoriți. Respectând și îm-
pletind tradițiile cunoscut , Ana si Dushyant
trăiesc  în armonie, în mica lor familie. De
curând, aceasta s-a mărit . A venit pe lume,
minunea de copil, Ayan.

Tânăra familie Maradia , așteaptă cu
nerăbdare Sfintele Sărbători de iarnă.

Dragostea
de Silaghi Raluca

Desen: Nealcoș Daiana
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Orele dimineții. O mulțime
de copii sunt adunați în fața școlii

chiar dacă este zi de week-end.
Forfota matinală a celor mai sâr-
guincioși elevi din școală se da-

torează excursiei ce va începe
dintr-un moment în altul . Răsplată

mai potrivită nici că se putea.
Pornim la drum cu bucurie însoțiți

de profesori și doi ghizi.
Primele raze ale soarelui ne

alungă moleșeala dimineții în timp
ce atmosfera din autocar se trans-

formă într-un zumzet de stup.
Șoseaua spre TURDA flancată de

o parte și de alta de pădurile multi-
colore ale FĂGETULUI se con-

tinuă cu pete de apă scânteietoare
ale lacurilor din MĂRTINEȘTI.

Ne simțim bine. Încep să se
audă glume ce încălzesc atmos-

fera și ne aduc aminte că este o zi
destinată relaxării și explorării ne-
cunoscutului. Colegii noștri se în-

trec care mai de care să ne atragă
atenția. Urcând drumul Feleacului

majoritatea dintre noi deapănă
amintiri din vacanțele petrecute cu

familia.
Iată-ne ajunși în municipiul

TURDA, oraș format pe locul
așezării dacice POTAISA devenit
în secolul al III-lea unul din princi-

palele orașe ale

Răsplata Premiantilor
de Mihăilescu Raluca & Gheran Ioana
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DACIEI române, fiind între-

cut numai de APULUM și

SARMIZEGETUSA. Salinele găsite

aici au fost exploatate încă din vre-

mea romanilor. Ne continuăm 

itinerarul prin comuna UNIREA

apoi MIRĂSLĂU- locul  bătăliei

purtate de MIHAI VITEAZUL cu

GHEORGHE BASTA în 18 septem-

brie 1600. Ajungem la AIUD. Răb-

darea ne este pusă la încercare.

Frumusețea câmpiilor din zonă, îm-

brăcate în culorile toamnei ne

cheamă la joacă. În autocar, dis-

cuțiile se animă, buna dispoziție ne

cuprinde pe toți. Peste toate, însă,

mirosurile pachetelor cu mâncare

vin să completeze mirificul tablou

al toamnei. Cu burta plină, atenția

noastră se îndreaptă din nou la ex-

plicațile ghidului. Trecem prin

TEIUȘ, comuna Sântimbru ctitorie

a lui IANCU DE HUNEDOARA și

intrăm în ALBA –IULIA. Trecutul

acestui oraș ne impresionează.

Aflăm că în antichitate s-a numit

APULUM regiunea fiind populată

de tribul dac al apulilor. Localitatea

a devenit cel mai mare centru

roman din DACIA și a adăpostit

vestita Legiune a XIII-a. În sec. IX-

X localitatea a purtat numele de

BALGRAD sau CETATEA  ALBA.

Un alt moment important al orașu-

lui a fost intrarea la
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1 noiembrie 1599 a lui MIHAI
VITEAZUL când a unit ȚARA

ROMÂNEASCĂ cu TRANSILVA-
NIA și mai apoi cu MOLDOVA. Mai
departe ajungem pe platoul de pe

dealul FURCILOR, care ne dă
fiori, deoarece acolo au fost e-
xecutați, trași pe roată HORIA,

CLOȘCA și CRIȘAN, conducătorii
răscoalei țărănești din 1784. Vizita
la CATEDRALA  REÎNTREGIRII în

sala UNIRII ne aduce aminte de
marea adunare de la 1 decembrie

1918 unde au participat 100000
de români din toate părțile țării. În

continuare vizităm cetatea me-
dievală și Catedrala romano-
catolică Sf. MIHAIL unde se

găsesc sarcofagele lui IANCU DE
HUNEDOARA, al principelui IOAN

SIGISMUND.
După o binemeritată pauză,

autocarul a luat drumul Orăștiei,
localitate aflată într-o zonă de șes
numită Câmpul Pâinii, între Mureș

și poalele Munților Șureanu și dez-
voltată pe o veche vatră de locuire

a dacilor și devenită un important
centru comercial și meșteșugăresc

al Transilvaniei.
Fără oprire suntem purtați

spre Deva și apoi spre
Hunedoara.

În Deva, suntem întâm-
pinați de Statuia lui Decebal din
parcul Muzeului, apoi urcăm pe

Dealul Cetății la una din cele mai
puternice fortificații- Cetatea, unde

Iancu de Hunedoara a înălțat un
castel-reședință în incinta cetății.
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Ne continuăm drumul spre

Hunedoara unde ne așteaptă im-
punătorul castel al Corvineștilor
construit în secolul al XIV-lea și
dăruit în 1409 de către nobilul Sigis-
mund de Luxemburg-nobilului
roman Voicu, tatăl lui Iancu de
Hunedoara. Împreună cu fiul lui,
Matei Corvin-viitorul rege al Un-
gariei, Iancu de Hunedoara a trans-
format castelul într-o reședință
nobiliară.

Obosiți și copleșiți de
mulțimea de vestigii istorice, plecăm
spre ultimul obiectiv și cel mai im-
portant ULPIA TRAIANA
SARMIZEGETUSA. Ea s-a format
la distanță de fosta capitală a Da-
ciei, și s-a numit inițial COLONIA
ULPIA TRAIANA AUGUSTA
DACICA, adăugându-i-se pe vre-
mea împăratului Hadrian și numele
de Sarmizegetusa, cum se numise
capitala statului dac. Întemeiat de
Traian în anii 108-110 e.n. orașul cu
incinta fortificată ocupa o suprafață
de 32 ha. Cercetările arheologice
au scos la lumină amfiteatrul,
palatul augustalilor, temple, necro-
pola, mausoleul familiei lui Aurelius,
apeducte și locuințe. Vizavi de
așezarea dacică am putut vizita un
muzeu cu animale împăiate, destul
de diversificat.

După o zi atât de plină de in-
formații, copleșiți de eroi și monu-
mente, ne îndreptăm spre Cluj
convinși că vom reveni pe aceste
meleaguri pentru a le cunoaște mai
profund, cu alți ochi.

Cunoscând mai bine trecutul,
vom putea fi mândri că suntem
români, urmașii eroilor și locuitorii
acestor meleaguri.



editat Avangarda

Sub aparența unui copil timid, se ascunde un 
caracter puternic, cu foarte multe calități. 

O demonstrează notele din catalog, rezultatele 
obținute la concursurile și olimpiadele școlare,

precum și implicarea în activitățile extrașcolare.
Inteligentă, serioasă, a înțeles că în formarea ei

toate disciplinele sunt la fel de importante.
Ambițioasă, încă din clasa a V-a a participat la

Olimpiada de Educație tehnologică, unde a obținut un
rezultat foarte bun – premiul III la etapa județeană. A fost
o experiență pe care a fructificat-o din plin, astfel încât în

clasa a VI-a a obținut premiul I pe județ,
poziție care i-a oferit șansa

de a participa la etapa națională. 
Trecând împreună prin emoțiile acestor 

competiții, am reușit s-o descopăr și mai 
mult pe Diana. Participarea la faza națională 

a olimpiadei a pus-o într-o situație inedită. 
Era în egală măsură bucuroasă, 

dar și tristă, fiindcă era pentru prima  oară 
când trebuia să plece departe de casă,

pentru o perioadă mai lungă de timp.
I-am simțit toate frământările. 

Eram convinsă 
însă, că va știi să depășească acel

moment. Cu multă stăpânire de sine și o 
purtare exemplară, s-a integrat perfect
în grupul de 4 elevi care a reprezentat 

județul la Olimpiada de Educație
tehnologică de la Călărași.

Și l-a reprezentat cu cinste: locul I,
obținând cele mai mari note atât la 

proba teoretică, cât și la cea practică.
Cu siguranță, munca unui dascăl este

oglindită în rezultatele obținute de elevii săi.
Atunci însă când aceștia obțin rezultate

remarcabile și îți oferă șansa unor 
satisfacții profesionale deosebite ,

n-ai cum să-i uiți și 
n-ai cum să nu-i iubești. 
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Reporter: Larisa, îmi acorzi un in-
terviu?

Larisa: Cu cea mai mare plăcere!
Reporter: Larisa, de cât timp practici

dansul?
Larisa: Pasiunea mea de mică este

dansul. Practic dansul de la vârsta de 4
ani,adică de 8 ani de zile. De mică visez să
devin o mare dansatoare și sper că voi reuși.

Reporter:Te-ai aflat pe scena “Mamaia
Copiilor”.Cum a fost?

Larisa: A fost un vis împlinit! Am parti-
cipat la șase ediții. Am avut mari emoții, știind
că mă vede atâta lume,să nu fac vreun pas
greșit. E o pasiune mare, dar am trecut cu
bine peste toate cele șase ediții.

Reporter: Ai participat și la “Serbările
Zăpezii” de la Băișoara. Ai avut emoții?

Larisa: În comparație cu “Mamaia
Copiilor” am avut mai puține emoții la “Ser-
bările Zăpezii”. Emoțiile nu au fost mari
deoarece eram concentrată la pași și cum să
fac  să nu-mi fie frig. La “Serbările Zăpezii”
am participat la cinci ediții.

Reporter:Ce-ti place să faci în afară de
dansuri?

Larisa: Dansul este cea mai mare pasi-
une a mea, dar pe lângă dans îmi place 
să-mi petrec timpul cu prietenii , familia, îmi
place să fac excursii etc. Pentru mine să
dansez este modul de a mă relaxa și să uit de
griji.

Reporter: Mulțumesc mult Larisa pen-
tru interviul acordat!

Larisa: Cu mare plăcere.

Despre Larisa
Hideg Larisa este elevă în școala noastră

în clasa a V- a B. Este o persoană deosebită și o
prietenă bună. Larisa este o fată drăguță, sim-
patică și inteligentă. Fiind primul ei an în gim-
naziu, Larisa se înțelege bine cu profesorii și are
note mari. Media pe primul semestru a fost de 10,
materia ei preferată fiind engleza.

Larisa nu se dă bătută din orice, și credeți-
mă, pentru că am avut ocazia să o cunosc și este

una dintre prietenele mele.

Interviu cu 
Hideg Larisa

de Loșonți Andra
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Ideea de a merge
în vizită la Liceul de
arte a fost deosebit de
inspirată și se  inte-
grează pe deplin, ca
activitate practică, în
proiecte ,,Alege

Scoala,, derulat în școala noastra. Această idee
a fost pusă în aplicare și, vineri, 26.03.2010 copiii
care fac parte din Clubul civic Avant-Garde îm-
preună cu alți copii din clasele a IV-a au făcut o
vizită la acest liceu. Copiii au fost impresionați de
frumusețea liceului și de desenele pe asfalt,

sculptură, modelaj, fotografie sau pictură.Tot
acum s-a organizat și un concurs de desene pe
asfalt, dar și concursul de desen cu tema
,,Curățenia de primăvară,, pentru care elevii de
la școala noastră au primit diplome. Printre cei
care au primit diplome se numără și elevii din
clasa a IV-a A  Baciu Mihai,Petrean Beatrice,Ursu
Alexandra,Buda Monica,Carlan Ioana,a IV-a B
Savu Ioana,dar si aIV-a D Dragoste Florin,Pop
Diana sau Kovacs Denisa.Vizita le-a prins bine
copiilor, mai ales celor din clasa a VIII-a, care vor
trebui să aleagă pe ce drum vor merge. Unii au
ales liceul de arte.

VViizziittaa  llaa  lliicceeuull  ddee  AArrttee  
RRoommuulluuss  LLaaddeeaa,,  CClluujj--NNaappooccaa

de Mișin Diana 
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Sfârșitul sec al XI-lea îi află pe
unguri așezați în câmpia
Panoniei. Nici nu și-au instalat
bine corturile, că au început in-
cursiunile de jaf spre vestul Eu-
ropei, băgând spaima în stările
sociale și mobilizând pe toată
lumea să ridice castele și notifi-
cații impresionante, spre buna
prețuire a turiștilor din zilele
noastre. Înfrânți de Otto I. cel
Mare al germanilor, ungurii și-au
încercat norocul spre Bizanț,
dar nu l-au aflat, așa că le-au
rămas de cucerit cei mai puțin
organizați, între care și românii.

Oamenii lui Arpad, regele înte-
meietor de dinastie, vor da piept
cu ducii voievodatelor
românești din spațiul transilvan,
aducându-i la o supunere
vremelnică.

Ținutul cuprins între
Carpații Orientali, Carpații
Meridionali si râul Tisa, străbă-
tut de apa Mureșului, avea
câmpii verzi și roditoare, „udate
de cele mai bune râuri, din a
căror nisip se culege aur, iar
aurul din țara aceasta era cel
mai bunR”, păduri întinse și în-
tunecoase, surse de primejdie
nebănuite, și mai ales prețioase
locuri pentru extragerea sării.

Primul voievodat supus
de către urmașii hunilor-după
cum susține, cu mai mult sau

mai puțin temei, cronicarul
Anonimus-era condus de
voievodul Menumorut și era
numit Crișana. Acest  ținut se
întindea de la râul Someș până
la Mureș și avea centrul voievo-
dal la Bihnea.

Doi șefi militari, au fost
trimiși de regele Arpad, cu multe
daruri pentru voievodul Menu-
morut, cu scopul de a lua
pământul de la Someș până la
hotarul Nirului, o pădure în
stânga Tisei, prin drepturile stră-
moșului său, regele Athila.
Menumorut a refuzat oferta
regelui maghiar, spunându-i că
atâta timp cât el va trăi, țara
aceasta nu îi va fi cedată. A
urmat un război, iar în cele din
urmă, după două campanii în

Voievodate și cnezatetransilvanede Denisa Emanuela Sătmărean 

Desen: Ticlea Ina
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care aceasta a fost înfrânt, Menumorut îi
cedează lui Arpad ținutul său, rămânând doar cu
cetatea Bihor și vasal al maghiarilor, iar fiica sa
se va căsători cu Zulta, fiul regelui.

Al doilea voievodat din Transilvania, numit
Banat era condus de ducele Glad, și se situa
între râul Mureș la nord, și fluviul Dunăre la sud.
Avea reședința la Cuvin sau Keve.

O parte din acest voievodat, ținutul Beg-
ney, a fost cucerit în totalitate în două săptămâni
de către trei șefi militari care se aflau sub ordinul
lui Arpad: Zuardu, Cadusa, Boyta. Când aceștia
au dorit să treacă râul Timiș, Glad le-a ieșit
înainte, iar apoi a urmat o luptă. Glad a fost în-
frânt și a fugit în cetatea Kevea.

Al treilea voievodat era situat în Transilva-
nia propriu-zisă, fiind cuprins între Poarta
Meseșului și izvoarele Someșului, cu reședința
în apropierea Clujului.

Acest ținut a fost dorit de Tuhutum, pentru
el și urmașii lui, deoarece era o țară cu multe
bogății, dar locuitorii Unitransilvaniei erau oameni
dintre cei mai nevoiași, erau blachi și slavi, iar
singurele lor arme erau arcurile și săgețile, și
sufereau multe neajunsuri din partea cumanilor
și a pecenegilor, susține Anonimus.

Maghiarii și arcașii ducelui Gelu s-au lup-
tat cu înverșunare, dar Gelu a pierdut și mulți din-
tre ostașii săi au pierit sau au fost luați prinși.
Gelu se îndrepta spre fortăreața sa, cetatea
Gilăului sau Dăbâca probabil, dar a fost ajuns din
urmă de dușman lângă râul Copus (Căpuș), unde
a urmat o scurtă bătălie în urma căreia Gelu a
fost omorât. Pământurile voievodatului său intră
sub controlul ungurilor, dar aceștia sunt nevoiți să
recucerească Transilvania în sec. al XI-lea și să
o organizeze politic și administrativ în comunitate
. Mai mult decât atât, ei vor aduce în avangarda
armatelor în acest ținut, pe lângă  numeroși
maghiari, pe pașii germani și pentru o scurtă pe-
rioadă, pe cavalerii teutoni. Voievodatele lui Gyla
în centrul Transilvaniei și a lui Ahtum în Banat vor
fi cucerite, dar voievodatele și cnezatele mai mici
își continuă existența o vreme, iar mai apoi
voievozii și cnezii românilor își afirmă prezența
continuă, astfel încât cuceritorii trebuie să țină
seama de acest fapt.

În Maramureș, existau în jur de șapte
cnezate. Erau numite cnezate de vale, deoarece
erau situate pe văile râurilor. Cel mai important

dintre aceste cnezate era cnezatul Cuhea sau al
Bogdăneștilor, situat pe cursul superior al Izei, pe
valea Vișeului. La început era format din 17-18,
sate mai târziu fiind alcătuit din 21-22 de sate.
Centrul cnezatului se afla la Cuhea, de unde
provenea Bogdan, întemeietorul țării Moldovei.

Cnezatul Cosăului, era situat pe valea
Vișeului și a Marei. Era format din 7 sate, iar cen-
trul era la Ozon. A fost stăpânit de Stan Albu până
în anul 1361, an în care jumătate din cnezat a
fost dăruit fiilor lui Litovoi.

Pe valea Marei se afla și cnezatul Marei,
care cuprindea 9 sate și era condus de Dragoș,
iar după moartea acestuia de fii lui, Dragomir și
Ciulea. Reședința era la Ocna-Șugatag.

Cnezatul Câmpulungului a avut o mare
importanță în secolul al XIII-lea. Situat pe valea
superioară a Tisei, pe valea Tarasului, cuprindea
16-17 sate, iar centrul era la  Sarasău, și era con-
dus de cnejii Codreni; numele provenea de la
voievodul Codrea.

Cnezatele Taborului și al Bârzavei, aveau
în compoziția lor 10-12 sate, și erau situate pe
valea Taborului, respectiv pe valea Bârzavei.

Adunările cnejilor din Maramureș erau
conduse de un voievod al tuturor românilor din
Maramureș. Cnejii desemnau un voievod dintre
ei, pe cel care avea cea mai mare autoritate și
prestigiu. Aproape la fel stau lucrurile și în alte
zone ale Transilvaniei, mai ales la marginea
ținutului. Așadar, regii unguri nu pot include Tran-
silvania în Ungaria și nici nu pot schimba denu-
mirea de voievodat. Avem astfel un stat de sine
stătător cu un pronunțat caracter românesc și o
vasalitate puternică impusă de regii Ungariei. Vi-
itorul a confirmat că voievodatele și cnezatele
românești sunt o moștenire care dăinuie și
creează o istorie puternică.            

(Mențiune la concursul național
„Să călătorim împreună prin trecut” 2009)
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Dracii se prostesc, vorbesc
Intră profu’ “-Noapte rea, noapte rea,
Lua-v-ar...Eu!...să vă ia.
“-Noapte rea, noapte rea,
Pentru-ntunecimea ta!”

“-De ce staţi aşa cuminţi
Ce sunteţi voi, draci sau sfinţi?”
[i scaune nu aveţi 
De ce staţi aşa de drepţi?

„-Criza din lumea de sus 
Păcătoşi mulţi ne-a adus 
Scaunele ni le-am pus
Pe foc,ca să
meargă... uns.”

„-Ia să strig eu
catalogu’”
„-Bine că nu
Decalogu’”
“-Alcoluţ cel
drăguţ
Coadă lungă
și Corniţe 
Înjurăură şi
Fiţe
D r o g u l e ţ
Drăculeţ
Minciunică Gogo-
nică
Ţigăruşă Tutunel
Michiduţă Drăcuşor
Piliuţă–al meu dor.”

„Pentru astăzi dracii meu 
Ce lecţii aveţi,REi?”

„-Întunecimea ta cel temut,
Pentru astăzi am avut:
Ameţeala-mahmureala,
Delirul-euforia
Dependenţa şi hoţia 
Lipsă bani-însingurarea
Jaful, crima-disperarea
Sinucidere sau moarte 

Toate le ştim ca la carte.

„-În versuri nu ştii, să-mi spui
Drogul şi efectele lui.”

„Acum eu vreau să spun-zău
Pentru că îs cel mai rău,
Eu am dreptul mai întâi 

Căci eu îs copilul lui”.

„-Spurcăciunea tatii-Ptiu!
Spune pila, deci?!-Hapciu.

Sigur că spui întâi tu!

„Mie-mi place să pilesc
Oriunde mă

nimeresc 
La concursuri, la

serbări
[i în orice-mpe-

jurări
Să pun pila cea

mai tare 
Unde-i nevoia

mai mare
De la părinţi la

copii 
De la veri la cumetrii 
Să căştige de îndată 

Pila cea nerușinată
Coada mi-o „Bip” de în-

dată 

„Asta-i altă lecţie 
N-o mai da la frecţie”

„-Cinste!”
„-Vai ce frumos ai vorbit

Bine că nu te-a auzit!”

„-Să revenim Drăcuşor
Vorbeam despreRDroguşor.”

„-Drog sau drac-e tot un drac
Coada mi-o “Bip” cu mult drag.

“-În lume încerc mereu 
Să-i împing pe toţi la rău

Drog sau drac - e tot un dracDrog sau drac - e tot un drac
de prof: Liana Opriș
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Chiar şi in şcoli negreşit
Să-i prostesc am reuşit.

“-Întâi cu o-njurătură 
Să se vadă că-s de neam,
Topârlani şi mitocani.

“-apoi cu o țigăruță
Poștălită în WC-eu
Sau în spate la liceu.

“-apoi cu un alcooluț
Îl îmbăt eu pe prostuț.

“-pân’la drog nu mai e mult 
mai ales dac-ai și bani
nu-i pentru orice-golani.

“-banu-i ochiul dracului 
Și biciul săracului,
Asta-m inventat-o acum 
Nu-mi dați notă?

„-ba! -un pumn!”

„-mulțumesc, mulțumesc,
Multă smoală vă doresc
Focul să nu se oprească
Și pe drogați să-i primească.

„-hai să facem acum haz
Despre un studiu de caz
Dați-mi un exemplu viu,
Sau chiar mort, mă rog, nu știu.

„-e vorba despre-un băiat
Prostuț și cam răzgâiat
Mintea-ntâi i-am afumat
Căci să bea alcool i-am dat
Apoi o doză micuță, de drog, cam
cât o biluță.”
„-dar sufletul-cum era?”

„-era dus cu sorcova,
Nu se-nțelegea prea bine

Nici cu el, nici cu oricine
Se dădea mare și tare

Se vedea că suflet n-are
Așa că mi-a fost ușor

Să-l îmbăt c-un drogușor.”

„-unde-i, unde-i, l-ai adus?”

„-se îmbată încă sus!”

„-eu o fată am găsit
Ce-a rămas fără iubit

Și-a pornit atunci hai hui
Ca o proastă-n dorul lui
Prin cluburi și discoteci

Cu niște prieteni zevzeci
Și de școală s-a lăsat

De droguri s-a apucat.”

„-cu sufletul cum stătea?”

„-suferea bleaga de ea
Cu familie cu tot

De la cățel la nepot.”

„-de sunt tare necăjiți
Ne fac pe noi fericiți”

Să nu fii a dracului
Dacă-n grabă aici nu-i!

„-viața-i grea pentru oricine
Dacă mintea le-o adormim

Și doar noi o folosim.
Lângă toți ne strecurăm
Dracii de noi ce suntem!

„cinste”-„iar vorbești frumos
Lasă drace coada jos!”

„-dar mă plictisesc doar stând
Și morală ascultând.”

„-hai să trecem de cântat
La băut și la urlat.”
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1.Cu codița am început
Drăcuind cât am putut
Peste tot am încercat
Să te-aducem la păcat.

2.Vino aici în jos la noi
Unde-s rele și nevoi
Nu gândi cu mintea ta
Stai ca prostul lângă ea.

Ref1: Și întâiul ești TU
Ce faci răul chiar TU
Te împingem și apoi
Haț-în jos la noi }Bis

3.Îți promitem chiar
solemn
Loc fierbinte în infern
Toată lumea cea mai rea 
Stă cu noi aici,colea.

4.Astăzi ia o țigărea 
Și să tragi ușor din ea
Și mai ia un alcoluț
Să te-mbeți cât mai
drăguț
Ref2: Ia și mâine un drog
Injectează-l cu foc
Să n-ai minte și apoi
Ha’-în jos la noi}Bis                                                                    

HHaațț  îînn  jjooss  llaa  nnooii!!
de prof: Liana Opriș
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Asteroizii
de Ungurean Tudor

Asteroizii sunt resturi de la formarea Sistemului Solar. Primii
asteroizi au fost descoperiți de către Giuseppe Piazzi în anul 1801 în
Napali Italia. Comunitatea științifică i-a ignorat timp de aproape 200
de ani, până când astronomi  și-au dat seama că asteroizii le pot fi
de folos în elucidarea misterelor Universului. Ceres a fost primul as-
teroid descoperit și i s-a schimbat statutul de nenumărate ori și până
când, în 2006 i s-a atribuit denumirea de Planeta Pitică. 

Asteroizii se află în Sistemul Solar între Marte și Jupiter, pe orbitele planetelor gazoase
și în centura Kupier. Asteroizii care se apropie prea tare de Pământ se numesc NEA: Near-
Earth Asteroids. Ei dacă  se ciocnesc de Pământ apar rezultate dezastruoase ca și cele ale as-
teroidului care a dus la dispariția dinozaurilor.

Caracteristici esențiale ale asteroizilor:
-pot fi din piatră, fier, fier și piatră;
-se aseamănă cu un cartof;
-sunt ținuți de către gravitatea Soarelui;
-diametrul maxim poate fi de un kilometru;
-sunt mult mai mici decât planetele si sateliții naturali;
-nu ard în totalitate în atmosfera terestră;
-produc cratere meteoritice la impactul cu solul;
-produc dezastre de proporții la ciocnirea cu o planetă;
-se înrudesc cu cometele;

- -orbiteaza pe o orbită fixă;
-conțin elemente chimice care se găsesc în cantități mici pe Terra;
-nu au atmosferă proprie;
-din ei se nasc stelele căzătoare prin ruperea unor fragmente.
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editat Avangarda

O elevă  deosebită a școlii noastre este

Daiana Nealcoș din clasa a VI-a.

Ne dovedește acest lucru seriozitatea cu care

tratează  fiecare disciplină, rezultatele  școlare

fiind concludente în acest sens. Sensibilitatea

de care dă dovadă în domeniul artei în general

și al artei plastice în special, ne-ar determina

să credem că eleva nu ar putea lega o priete-

nie similară cu științele exacte. Convingerea

noastră ar fii infirmată dusă de catalogul care

vorbește în cazul Daianei Nealcoș ,despre o 

persoana atentă la fiecare aspect

al vieții școlare.În ceea ce privește

latura artistică putem remarca 

simplitatea universului in care Daiana ne  

invită. Lumea culorilor ei este una caldă, 

protectoare, un spațiu moale al 

vegetalului viu.

Sugestia mișcării lente este 

imprimată chiar si obiectele artificiale, 

vasul florilor primind  consintența de 

petală. Interesant este felul în care

tratează cerul care pare a forme. 

Senzația este cea a unui ritm

organic regăsit 

într-o pictură cu puls.



editat Avangarda

Premiul I acordat de juriul concursului 
THE CHILDREN’S ART GALLERY THE CHILDREN’S ART GALLERY 

20092009
Premiul I acordat de elevi în cadrul concursului



Din câte am făcut, pot fi mândră de ceva
Că am norocul de-a fi cu prietena ta.
Tu ai redat mereu culoarea vieții mele
Când sunt cu tine zbor până la stele.

Nu am cuvinte ca să pot să-ți spun.
Tot ce aș vrea și tot ce simt acum
Deși ți-am zis de mult ori, îți mai spun odată
Tu pentru mine ești persoana cea mai importantă.

Încă  de mici, eram mereu împreună
Una lângă alta, mereu mână de mână.
Ne mai prosteam, ne supăram, apoi uitam de

toate.
Nu stăteam mai mult de zece minute certate.

Pot să spun că ești mai mult decât sora mea
Pentru nimic la tine nu aș renunța,
Oricât a fost de greu, am trecut peste toate
Împreună, zâmbind, am lăsat totul în spate.

Pentru ea
de Gheran Ioana
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La margine de sat,
Lângă un codru îndepărtat 

Stă o femeie mică 
Tare harnică, unită.

Toată vara ei muncesc 
Niciodată nu se-opresc.

E  familia Pătlăgea:
Doi cosași si-o rândunea.

Toată curtea e-ngrijită
Și căsuța-i împodobită.

Rânduneaua shopping face,
De Crăciun ca să se îmbrace.

A plecat la București,
După haine boierești

Și prin mall, prin magazine,
Cine-și caută botine?
E roșcată, e șireată.

La un stand Meli Melo,
Se-ntâlnește cu Margo

Ea și această porumbiță
Sunt prietene din grădiniță.

Au de depănat povești
Și s-au dus să bea un fresh.

La Mc` Donalds, coada mare
Lupul vrea meniu complet

Moș Martin o înghețata, iepurașul o salată
Obosiți și încărcați,

Tot alaiul o pornește 
Înspre satu-ndepărtat 

Astăzi seară, negreșit,
Fiecare va găsi,

Sub brăduțul din poiană,
Sau un fruct, poate-o bomboană,

O mărgea, o pelerină
Și botinele visate,

Sau zorzoane colorate.
Și în cântec  de colinde 

Magda-mparte  merinde
Cozonaci  și mere coapte

Pentru  toți și pentru toate,
Vietățile surate.

Un altfel de craciun
de Silaghi Raluca 
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Tristețea este
asemenea unui nor
negru care aduce
ploaia și alungă toată
fericirea pe care fi-

ințele o trăiesc sub căldura protectoare și mistu-
itoare a soarelui misterios. Când aceasta apare,
parcă orice lucru din mintea ta nu mai are spe-
ranța că într-o bună zi  va fi și el descoperit. Inima
și sufletul oftează împreună, nemaiavând nici-o
nădejde. Obrajii arși de soare sunt scăldați  în
lacrimile fierbinți ce curg șiroi, iar ochii înfocați își
pierd sclipirea încetul cu încetul. Parcă înlăuntrul
tău totul este secat, iar râurile ce dădeau recolte
zi de zi au dispărut, pătrunzând în pământul rece.
Zâmbetele de pe față s-au preschimbat în
plânsete, iar puterile parcă te părăsesc și ele, ne-
maiavând niciun strop de speranța în față tristeții.
Aceasta domină mereu pe oricine, iar când vine
sufletul tânjește după puțina fericire, iar conști-
ința ta este năruită. Fiind   copleșită  de tot felul
de gânduri ce nu aduc mai niciodată bucuria. Ai
impresia că zilele tale de altădată, asemeni unor
vise au dispărut, preschimbându-se în coșmaruri.
Norul negru se năpustește asupra ta, iar tu, fiind
un simplu om, ești nevoit sa îl primești, viața 
te-a mai dezamăgit o dată, întorcându-ți spatele
și lăsându-te în voia sorții, unde doar îngerul care
veghează asupra ta te-ar mai putea salva de
toate aceste suferințe și dezamăgiri în care te cu-
funzi și unde s-ar putea să rămâi pentru tot-
deauna.
Buzele îți sunt uscate, iar stropii de ploaie căzând
pe ele le fac să pară  asemeni unor frunze vește-
jite ale unei flori călcate în picioare de răutatea
oamenilor.

Tristețea nu vine degeaba în această
scurtă viață. Tu, fiind  nepăsător și lacom, îți
primești răsplata, iar acestea uneori sunt copleși-
toare și dureroase, lăsându-te fără pic de putere
și speranță în suflet și în trup, ajungând uneori la
extreme, iar tu vei fi nevoit să faci lucruri pe care
toată viața nu le vei uita. Lucruri îngrozitoare la
care ajungi din cauza din cauza lipsei  de lumină

din suflet. Viața e rea cu noi, și e grea, însă noi,
tot ce putem face este să ne ridicăm chipul spre
cer și să mergem mai departe, chiar dacă spe-
ranța este îngropată, în sufletele noastre și nu va
mai reveni atâta timp cât încrederea din noi nu o
va cânta.

de Giurgiu Anca
Tristetea
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Iarna a sosit pe me-
leaguri cu mantia ei argintie, a
acoperit pământul cu zăpada
albă și pufoasă și a așternut pe
cer norii cenuși.
În schimb, în acea zi cerul era
de un albastru deschis și
limpede cum nu se mai văzuse
până atunci. Luncile și câmpiile
erau albe, acoperite de puf.

Alina și Ionuț, doi  pri-
eteni  se jucau afară, în timp ce
din cer cădea argint catifelat  ce
le mângâia fețele. Făceau
grămăjoare de argint și  le
puneau  una peste  alta.
Dădeau forme oamenilor din
argint și căutam în zăpada pu-
foasă  pietricele pentru a le
pune în loc de ochi. Toate
plantele și animalele dormeau,
doar glasuri cristaline de copii
se auzeau peste tot.

Mai spre seară, Alina și
Ionuț se întorceau  spre casele
lor. În tăcerea întunecoasă se
auzeau  zgomote venind de sub
o mașină. Ionuț se uită și văzu
un cățeluș micuț ce era blocat
sub mașină  de un fier.

- Vezi , Alina?Parcă ne
spune să îl ajutăm, spuse Ionuț.

- Bietul de el, adăugă
Alina. Să-l ajutăm atunci!

Copiii eliberaseră câinele

ce părea să fie rănit, să nu aibă
stăpân și fără o mamă lângă el.
L-au dus la tatăl Alinei care era
veterinar. Aceasta l-a tratat și
după o săptămână câinele era
bine, cu rănile vindecate.
Mamele Alinei și al lui Ionuț nu
erau de acord să țină câinele în
casă, iar curtea era plină cu ză-
padă rece unde câinele nu
putea trăi deocamdată, așa că,
trebuiau să găsească repede
pe cineva dispus să îl îngri-
jească.

-Ce vom face acum,
Ionuț? spuse Alina.

-Îl vom duce la colegul
meu, Paul. Am vorbit cu el și îl
va tine acolo. Putem merge să
îl vedem când dorim. Nu te în-
grijora! continua Ionuț.

-Așa vom face! spuse
fericită Alina.

Ei duseră câinele la
Paul, acesta primindu-l cu căl-
dură. Mergeau în fiecare seară
să îl vadă și să se joace cu el.
Câinele creștea pe zi ce trecea
și era tot mai jucăuș. Paul  îl în-
drăgii tot mai mult și îl considera
câinele lui, dar ce simțea pentru
Alina și Ionuț era cu totul și cu
totul special fiindcă i-au salvat
viața.

Într-o seară, când Alina
și Ionuț au mers la Paul acasă
să-l vadă pe cățeluș, aceștia au
plecat dezamăgiți acasă. A

doua zi, Paul a folosit din nou o
scuză ca să nu-i lase pe copii să
vadă câinele sperând că vor re-
nunța la el. Cățelușul a fost
botezat de Paul, Cookie și con-
siderat de acesta noul lui animal
de companie. Cookie era
supărat, deoarece Alina și Ionuț
nu mai veneau să îl vadă și își
alunga singurătatea, jucându-
se cu Paul. Alina și Ionuț erau și
ei supărați că nu îl mai pot
vedea pe Cookie.

Au pus la cale un plan.
Noaptea când nimeni nu-i va
vedea sau auzi vor merge la fe-
reastra casei lui Paul și vor
încerca să îl localizeze pe
Cookie. Unul dintre ei va bate la
ușă, iar când Paul va verifica
ușa, aceștia îl vor striga pe
Cookie. De îndată ce câinele îi
va vedea, se va strecura pe
geam afară ca sa ajungă la ei.
Zis  și făcut. Alina și Ionuț și-au
pus planul în aplicare și au
recăpătat câinele.

În cele din urmă,
mamele lor au hotărât.
Cățelușul să stea o săptămână
la Alina și una la Ionuț cu
condiția că Alina și Ionuț vor
avea grijă de el. Astfel Paul a
rămas păcălit și încă mai re-
gretă ceea ce a făcut, căci i-ar fi
lăsat pe Alina și pe Ionuț să îl
vadă în continuare. 

Cookie
de Groza Antonia
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Invidia este un
sentiment egoist de
părere de rău,de
necaz,de ciudă,
provocat de succe-
sele sau de situația

buna a altuia.
Deși face parte din viața noastră, invidia

este un sentiment negativ al personalității noas-
tre. Ea a existat dintotdeauna, din cele mai  vechi
timpuri. Legendele Olimpului ne descriu invidia
zeilor de oameni.

Invidia apare când realizăm că nu putem
avea lucruri care aparțin altor persoane, cei
săraci îi invidiază pe cei bogați, cei urâți pe cei
frumoși, cei proști pe cei deștepțiR

Persoanele invidioase sunt complexate,
nu au încredere în forțele proprii. Invidioșii
încearcă să pună într-o lumină nefavorabilă per-
soanele cu care sunt în competiție. În povestea
Albă ca Zăpada, mama vitregă  întreabă, mereu,
oglinda fermecată cine este cea mai frumoasă
din țară.
C â t ă
vreme

oglinda
o recunoaște
pe împărăteasă
drept cea mai frumoasă, nu

sunt conflicte. Acestea apar când Alba ca Zăpada
devine o rivală a mamei sale vitrege și constituie
o amenințare la adresa frumuseții acesteia.

Dacă ar putea gândi corect și normal, in-
vidioșii ar putea observa că și persoanele pe care
ei le invidiază au defectele lor, au probleme, au
părți rele. Singura diferență dintre invidiați și in-
vidioși constă în faptul că primii știu să își pună
calitățile în valoare. Unii  dintre ei sunt ajutați; de
exemplu, vedetele.

În spatele vedetelor există o adevărată in-
dustrie de fabricare și promovare a imaginii per-
fecte. Vedetele ne prezintă un machiaj impecabil,
haine elegante și scumpe, trupuri sculptate, bani
si celebritate. Fiecare dintre noi își dorește aceste
lucruri, fără să se gândească la prețul pe care îl
plătesc multe dintre staruri și anume, realitățile
prezentate de mass media: dependența de
droguri, alcool sau actele sinucigașe la care ape-
lează, în ultimă instanță, persoanele strălucitoare
care pășesc pe covorul roșuRR

.Era începutul anului școlar. Mădălina și
Andreea erau două pri-

etene în clasa a VI –a.
Mădălina învăța foarte bine

și avea note mari, pe când
Andreea nu învăța deloc și

avea numai note mici. Mădălina
era frumoasă și deșteaptă, pe

când Andreea nu avea niciuna din-
tre aceste calități. Aceasta era invi-

dioasă pe prietena ei, punând-o în tot
felul de situații umilitoare și devenindu-i

din prietenă, dușmancăRR
Invidioșii se pot vindeca de invidie dacă

pot realiza,că fericirea pe care o invidiază la
alții nu le este destinata lor. Nu pot trăi viața al-
tora, oricât de mult ar dori acest lucru.

Invidia 
de Ciovicescu Lucia 
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„Așa cum rugina macină  fierul, la fel invidia sufletul stăpânit de ea”.  
Periandru

„Să nu râvnești  niciodată la munca altcuiva, dacă nu ești pregătit să accepți și răspun-
derea pe care o presupune postul respectiv”.

W. Clement Stone
„Invidia este umbra gloriei”.

Francisco de Quevedo
„Pe cei care merg în soare îi urmează în mod necesar umbra; iar pe cei care pășesc prin

glorie îi însoțește invidia”.
Socrate                                                                                                                                           

„Invidiosul își pricinuiește suferința ca unui dușman”.
Democrit

„Invidioșii nu se bucură atât de propria lor fericire, cât mai ales de nenorocirea altora”.
Agathon

„După cum fierul e ros de rugină, astfel e ros invidiosul de propriul său caracter”.
Antisthenes

„Cei invidioși sunt cu atât mai nefericiți decât ceilalți cu cât aceștia suferă din  pricina propriilor lor
nenorociri; pe când invidioșii, pe lângă propriile lor mizerii, se mai întristează și de fericirea 
altora”.

Theophrastus      
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După Rev-
oluție s-a dorit
t r a n s f o r m a r e a
României  într-o

țară  democratică , cum este astăzi, însă
este posibil dacă majoritatea oamenilor nu
știu ce este o țară democratică sau care
sunt  drepturile cetățeanuluiîntr-o astfel de
țară? 

În timpul comunismului nu aveai
dreptul la opinie dar care este diferența
când acum ai dreptul la opinie însă nu te
ascultă nimeni? 

Înainte de revoluție religia era in-
terzisă însă acum , chiar dacă oamenii au
dreptul la religie , bisericile sunt goale  și
discotecile pline și vedem la știri copii care
se bat de față cu profesorii și cu colegii și
asta deoarece  la televizor se difuzează
emisiuni care numai creștine nu sunt și
care promovează violența și sexualitatea. 

Cum să devină Romania o țară de-
mocratică dacă primele partide formate
după revoluție erau alcătuite în mare parte
din foști comuniști și primele alegeri de-
mocratice de după primul război mondial
au fost câștigate tot de un fost comunist? 

Vedem pe unde mergem oameni
simpli, oameni care nu ne spun nimic,
însă (fără ca noi să știm!) sunt niște eroi
pentru că au fost printre puținii care au
avut curajul să strige: “jos Ceaușescu” sau
“jos comunismul” . Culmea,  oamenii cu
funcții înalte (pe care   drept cuvânt  îi
putem numi lași, deoarece nu au avut cu-
rajul să se împotrivească lui Ceaușescu)
sunt foști comuniști. 

Asta e democrație de tip românesc,
când foștii comuniști ocupă funcții înalte
sau sunt pensionari de lux în timp ce 

adevărații patrioți o duc la fel ca pe vre-
mea comunismului, unii chiar mai rău!
Serviciul român de informații (sau SRI pe
scurt), format după revoluție, a fost con-
stituit în mare parte din foști securiști.
Peste 1000 de oameni au murit în toată
țara (citez aici Wikipedia) în timpul 
revoluției, pe majoritatea putându-i numi
eroi naționali, însă nimeni nu le mai
cunoaște în ziua de azi numele. Chiar și
azi, mentalitatea comunistă a rămas la 
anumiți oameni, din păcate. 

Oamenii din România sunt împărțiți
în două categorii: cei care spun că viața
era mai buna în timpul comunismului  și
cei care spun că este mai bine după
căderea comunismului. 

Pot spune că fiecare parte are drep-
tate, însă și comunismul de atunci și
democrația de acum au avut sau au părți
bune sau părți rele. 

De exemplu, în timpul comunismu-
lui, tinerii proaspăt căsătoriți primeau o
casă, învățământul era gratuit până la ter-
minarea studiilor, iar după ce îți terminai
studiile primeai loc de muncă conform
studiilor făcute, însă nu puteai să mergi în
alte țări care nu erau comuniste și, precum
spuneam mai sus, nu aveai dreptul la
opinie sau la religie. De asemenea în tim-
pul comunismului căldura și curentul erau
limitate, deoarece Ceaușescu a făcut mari
economii pentru a putea plăti datoriile
României. 

Probabil nu sunt cel mai  în stare să
spună dacă Revoluția a adus schimbarea
dorită sau dacă era mai bine în timpul co-
munismului sau acum, sunt însă sigur că
dacă democrația din România ar fi re-
spectată 100% , atunci ar fi mai bine. 

de  Pop Andrei

20 de ani de la Revoluție
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editat Avangarda

Mi-aş dori să o fi cunoscut 
de mai mult timp pe Andra!

Să-i observ devenirea înspre persoana 
plăcută  care este acum, în cadre din

viaţă: prima tunsoare, zâmbetul ştirb
de la  serbările claselor mici, 
mândria de a duce acasă

primul  zece...Mi-aş dori, 
dar o logică pe care nu o 

înţeleg   decât parţial a făcut 
să nu fie decât doi ani de 

când am privilegiul să 
cunosc   acest om frumos.  

Când am fost rugată să
scriu câteva cuvinte despre 

Andra, nu am ştiut de unde să 
încep: de la seriozitatea cu care duce

la îndeplinire fiecare sarcină, de la
naturaleţea cu care se raportează la cei 

din jur, de la calmul cu care judecă situaţiile 
care apar în colectivul clasei a cărei 
şefă este?   Sau, poate, de la lumina 
care i se aşterne pe chip atunci când 

vorbeşte de spre fratele ei mai mare,
pe care îl numeşte simplu, 
Mihăiţă...

Nu cred că pot cuprinde în doar câteva
cuvinte ce înseamnă pentru mine Andra Elena, 
copilul în numele căruia îşi dau întâlnire sfinţii.

Dar, mamă fiind, îmi mărturisesc speranţa
că,  vreodată, cineva să privească spre 

băiatul meu aşa cum privesc eu acum 
spre Andra, ca la un model de 
corectitudine, blândeţe şi bună-creştere.    



Andra Losonti 

editat Avangarda

2009

The best photo



Prin definiţie omul este o
„fiinţă superioară, socială, care
se caracterizează prin gândire,
inteligenţă, limbaj articulat, ca-
pacitate de abstractizare şi de
transmitere a informaţiilor şi
care din punct de vedere bio-
logic, aparţine clasei mamife-
relor, caracterizându-se prin:
poziţia verticală a corpului,
structura piciorului adaptată la
aceasta, mâinile libere şi apte
pentru a efectua mişcări fine,
creierul deosebit de dezvoltat,
aparatul fonator apt pentru lim-
bajul articulat“. DEX, pg. 1312.

Aşadar, omul ca per-
soană integră întruneşte calităţi
morale remarcate prin cinste,
corectitudine, toleranţă şi co-
municare.

Toate aceste valori
dobândite pe parcursul vieţii în
familie, şcoală, societate se
modifică într-un mod miraculos
atunci când individul se află în
mulţime. Îi dispare personali-
tatea iar sentimentele şi ideile
tuturor se dirijează într-o anume
şi aceeaşi direcţie, printr-un
fenomen de contagiune men-
tală. Mulţimea devine astfel o
mulţime psihologică, care se
comportă ca o singură fiinţă cu
atribute speciale: impulsivă, iri-
tantă şi sugestibilă. Individul cu-

fundat în mulţime îşi sacrifică
foarte uşor interesul personal în
favoarea celui colectiv (atitu-
dine contrară naturii umane) şi
săvârşeşte acte contrare chiar
caracterului şi obişnuiţelor sale. 

Aşa cum demonstrează
profesorul de psihologie de la
Universitatea din Paris, Gus-
tave Le Bon (1841-1931) în
cartea sa Psihologia maselor,
sub efectul stimulului mulţimea
devine o sclavă a impulsurilor,
iar pentru individul aflat în masa
de oameni dispare noţiunea de
imposibilitate şi asemenea săl-
baticului, nu mai e admis nici un
obstacol între dorinţa şi re-
alizarea ei. Starea lui devine
una hipnotică, pentru că dis-
cernământul şi voinţa i-au fost
abolite. 

Fenomenul poate fi ur-
mărit cu multă uşurinţă dacă
privim mai atent comportamen-
tul aşa zişilor suporteri ai vre-
unei formaţii sportive. Fără a
avea vreo legătură cu ce se pe-
trece pe terenul de sport, gloata
odată constituită se întărâtă din
mult în mai mult şi de la scan-
dări triviale se trece rapid la
confruntări fizice cu cine le iese
în cale, cu suporterii adverşi, cu
forţele de ordine, provoacă dis-
trugeri de bunuri materiale:

maşini, vitrineR
Cea mai neagră pagină

din istoria competiţiilor e-
uropene s-a scris pe 29 mai
1985, la finala de fotbal dintre
echipele F. C. Liverpool şi F. C.
Juventus din cadrul Cupei
Campionilor Europeni (Cham-
pion Leugue), desfăşurată pe
stadinul Heysel din Bruxelles.
Sub efectul stimulului, suporterii
englezi au devenit impulsivi şi
au acţionat cu o sălbăticie fe-
roce asupra suporterilor italieni.
Bilanţul dezastrului a fost
cutremurător: 39 de persoane
au murit (majoritatea italieni) iar
600 de persoane au fost grav
rănite şi astfel ceea ce s-a dorit
a fi cea mai mare sărbătoare a
fotbalului în anul respectiv s-a
transformat în cea mai în-
tunecată oră din istoria com-
petiţiilor UEFA. 

Păstrând proporţiile,
asemenea manifestări pot avea
loc la oricare din competiţiile
sportive organizate în (sau
între) şcoli. Prea puţin se
cunoaşte prin ce stres trece un
profesor de educaţie fizică 
responsabil de competiţie. Pe
lângă atenţia pe care o acordă
evenimentelor care se des-
făşoară pe teren

Comportamentul Comportamentul 
de grupde grup

de prof. Rodica Moldovan
Motto: 

“Tous les malheurs de la vie viennent
des fausses idées qe nous avons“.
„Toate nefericirile vieţii ne vin de la

ideile greşite pe care le avem“
~ Stendhal ~
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(unde în sporturile de contact: fotbal, hand-
bal, baschet... se mai produc în mod inerent şi
accidentări), el trebuie să fie permanent conectat
şi la grupurile de elevi aflaţi pe marginea terenu-
lui pentru a preveni contagiuni cu sugesti pericu-
loase. 

Toată munca pregătitoare a profesorilor

de educaţie fizică din şcoala noastră: prof. Liana

Andrău, prof. Rodica Moldovan, prof. Marieta

Niţescu şi prof. Angela Cubleşan prin care li se

cere participanţilor un comportament civilizat, un

respect pentru cei învinşi şi o recunoaştere fair-

play pentru învingători, acestea pot fi anulate

atunci când în gloată pătrunde – aşa cunm

Stendhal remarca în motto - un stimul nefast

care trezeşte în fiecare component al grupului re-

licva atavică a instinctelor omului primitiv care se

poate deda la excese incredibile.

Dacă în sport manifestarea „mulţimilor or-

ganizate“ ies mai pregnant în evidenţă aceasta

nu este un apanaj exclusiv al fenomenului

sportiv. La fel de periculos (de multe ori irepara-

bil) sunt manifestările grupurilor de indivizi şi-n

alte domenii. 

Exemplu: în politică, sub ameninţarea

maselor adunate în stradă Hitler reuşeşte să pro-

moveze „Legea de împuternicire“, (Ermächti-

gungsgesetz), care prevedea înlăturarea

procedurilor de legislaţie parlamentare şi trans-

ferul puterii depline cancelarului şi astfel în mar-

tie 1933 s-a deschis calea spre cea mai feroce

dictatură totalitară, a cărei oribilă ideologie

nazistă se caracteriza prin naţionalism, anti-

semitism, rasism şi convingeri privind aşa zisa

rasă superioară „rasa ariană“.

Pe meleagurile noastre mioritice sunt de

notorietate scenele petrecute în Parlamentul 

României cu ocazia sesiunii extraordinare de

condamnare a regimului comunist când

,, madam” Buruiană din cadrul grupului P.R.M.

era gata, gata să-i arunce din lojă pe autorii ra-

portului.

În domeniul religios amintim trista con-

damnare pe cruce a lui Hristos când sugestia

dată de „preoţii cei mai de seamă“ infiltraţi în

mulţime că Iisus trebuie răstignit iar Baraba ier-

tat s-a impus instantaneu prin contagiune men-

tală şi astfel s-a stabilit imediat orientare a

maselor. 

Printr-o mişcare de aparentă democraţie

Pilat consultă norodul iar aceştia după un mo-

ment de ezitare şi de derută sub efectul stimulu-

lui dat de „preoţii cei mai de seamă“ conform

Bibliei (Evanghelia după Matei, paragraf 27),

mulţimea devine intolerantă şi impulsivă. Per-

sonalitatea conştientă a individului se anulează

rapid şi ideea fixă a mulţimii (Baraba eliberat şi

Iisus răstignit) tinde să se transforme în act.

Profesorul Gustave Le Bon rezumând psi-

hologia gloatei conchide că aceasta are în suc-

cesiune următoarele etape: impulsivitate,

iritabilitate, sugestibilitate, credulitate, simplism,

exagerare şi conservatorism.
În condiţiile în care avem cunoscută

psihologia de grup, şcoala noastră prin per-
sonalul său didactic şi de conducere, prin
doamna director,  prof.  Lavorica Ierban
foloseşte toate ocaziile (dirigenţie, discuţii cu
părinţii, discuţii individuale cu elevii...) pen-
tru ca cei care livrează idei în cadrul grupu-
lui, să aibă la dispoziţia lor cât mai puţine
sugestii distructive, astfel ca întâlnirile orga-
nizate de şcoală şi nu numai, să fie ocazii de
relaxare, amiciţie şi bucurie.
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La marginea pă-
durii trăia o familie de
cărăbuşi. În fiecare seară
toată familia lua cina în că-
suţa din copac, o căsuţă
veselă, verde, unde toţi ai
casei erau iubiţi şi ajutaţi
atunci când le era greu.
Toţi erau egali, nimeni nu
se simţea străin şi nimeni

nu ridica tonul niciodată.
Într-una din seri, la cină, tatăl  cărăbuş le-a spus:
- Dragii mei, voi  toţi aveţi vise şi planuri pe care

doriţi să le urmaţi în viaţă. Important este să nu lăsaţi nimic
să vă oprească în realizarea lor. S-ar putea, pe drum să vă
schimbaţi unele  vise şi să urmaţi cu totul altele..., nu-i nimic
atâta timp cât ceea ce faceţi vă place. Vor fi tot timpul unii
care vă vor îngreuna drumul , dar voi sunteţi cei care de-
cideţi ceea ce veţi face.

Cărăbuşii au început pe rând să-şi dezvăluie
visele, iar cel mai mic dintre ei şi-a pus în gând ceva măreţ,
ceva ce unii considerau imposibil.

- Eu vreau să găsesc o comoară, comoara 
fericirii! 

După ce rosti aceste cuvinte, se făcu linişte
deplină. Cărăbuşul se aşeză ruşinat la locul lui , dar tătăl
zise hotărât:

- Să nu-ţi fie teamă ! Dacă asta-ţi doreşti, cu sigu-
ranţă vei găsi comoara!

La câteva luni de la acea discuţie, cărăbuşul şi-a
luat rămas bun de la familie şi a pornit în călătoria vieţii lui.
Nu ştia cum arată comoara, dar ştia că ea există într-un loc
numit Ţara Fericirii.

Ajuns pe meleagurile acelea, a întâlnit fel de fel de
gâze şi gângănii, din toate colţurile lumii.

- Tu...trebuie să fii ... un cărăbuş, nu-i aşa ? zise un
fluture monarh, ale cărui  aripi mari şi portocalii îl făceau
pe cărăbuş să se simtă neînsemnat. Ce cauţi în locurile
acestea?

- Eu?... caut...  comoara fericirii!
Râzând, fluturele îi zise:
-Eu încerc s-o găsesc de multă vreme şi nu

reuşesc, nici nu mai cred că există o astfel de comoară.
Hai , du-te, grăbeşte-te, iar dacă dai de ea, anunţă-mă  şi
pe mine!  

A pribegit multă vreme prin acel ţinut. Nimeni nu
ştia precis locul unde ar putea fi comoara, deşi toţi cei pe
care i-a întălnit auziseră de ea. Acolo fiecare căuta câte
ceva, fiecare era preocupat să fie cât mai fericit, dar nimeni
nu era mulţumit de ce avea. 

Cărăbuşul se simţea din ce în ce mai singur şi trist.
În mintea lui se derulau momente pe care le-a trăit în că-
suţa din pădure, îi vedea pe toţi ai lui, auzea cuvintele
tatălui său şi dorul creştea şi mai mult.

Au trecut nopţi întregi în care gândurile nu-l lăsau
să doarmă. Era nefericit şi chiar dacă ar fi găsit comoara,
a înţeles că aceasta nu i-ar fi adus fericirea. Avea nevoie de
iubire, de înţelegere, de cei dragi  şi un gând îl fulgeră :  a
părăsit de fapt singurul loc unde a avut toate acestea, locul
unde a fost fericit.

N-a mai irosit timp. Chiar în acea noapte a pornit
spre căsuţa din pădure. Tot drumul şi-a imaginat reîntâl-
nirea cu ai lui. Ei l-au primit aşa ca-ntotdeauna, cu căldură
şi cu drag.Tatăl cărăbuş l-a bătut prieteneşte pe umăr şi
l-a întrebat:

-  Ei, fiule, ai găsit comoara ?
- Da, tată ! Toc-

mai am găsit comoara
fericirii. A fost tot timpul
aici.  [tii, tată, am înţe-
les că e greu să umpli
un pahar care e deja
plin şi să renunţi la tot
ce ai pentru ceva ce nu
știi sigur că vei avea.

- [tiu fiule, de
aceea ţi-am spus când
ai plecat că vei găsi cu
siguranţă fericirea pe
care ţi-o doreşti.

- Fericirea, tată,
nu înseamnă pentru
toţi acelaşi lucru, nu 
ţi-o aduce nicio co-
moară din lume, iar
dacă te străduieşti prea
mult să o găseşti, s-ar
putea să îţi iroseşti
viaţa şi să nu dai de
ea. Acum , aici cu voi,
mă simt cel mai bogat
şi fericit dintre toţi
cărăbuşii din lume!                                                                       

În  căutarea fericirii
de Pupeză Diana
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ÎMBISERICIREA PERSOANEI UMANE (I):

OOOOMMMMUUUULLLL    ÎÎÎÎNNNN    BBBBIIIISSSSEEEERRRRIIIICCCCĂĂĂĂ    [[[[IIII     BBBBIIIISSSSEEEERRRRIIIICCCCAAAA    DDDDIIIINNNN    OOOOMMMM
de  Prof. Ioan Emilian Raza

Mersul la Biserică
are o importanţă capi-
tală în viaţa conştientă
a  fiecărui creştin.
Credinţa în Dumnezeu
şi participarea raţională
la sfintele slujbe, în
frunte cu Sfânta

Liturghie, constituie pentru creştinul îmbisericit
prin botez şi practicant al unei asceze echilibrate,
modul de dobândire a tainei vieţuirii în Hristos,
atât în plan personal diho-, triho-tomic, cât şi în
plan comunitar prin inter-relaţionare personală.
Creştinul practicant, ortoprax, lăsând deoparte
grijile lumeşti, nu poate să trăiască fără Sfânta
Liturghie, care după cuvântul unui luminător con-
temporan mai ţine, ,,sufletul în trup şi carnea pe
oase”. 

Mersul regulat la Biserică nu constituie
pentru credincios un simplu obicei, o simplă
obligaţie sau rutină, ci dimpotrivă, el reprezintă o
nevoie esenţială, intrinsecă, sufletească, de a trăi
viaţa cea adevărată, existenţa cea bună, de a
gusta din bunătăţile necesare sufletului, de a
primi binecuvântare şi totodată şi de a-i mulţumi
lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale, revăr-
sate din belşug asupra persoanei sale. La Bise-
rică, omul cuminte îşi găseşte liniştea sufletească
şi trupească. Părinţii Bisericii ne îndeamnă, ca
atunci când intrăm în Biserică să lăsăm grijile
noastre deşarte afară, la uşă,  intrând înăuntru
cu mintea, cu gândul şi cu inima la Dumnezeu,
pentru ca acesta să poată pătrunde în suflet, săl
lumineze dăruindu-i pacea Sa cea
duhovnicească. Biserica este, din această per-
spectivă, temelia şi şcoala vieţii duhovniceşti.
Înăuntru se află, pentru cei care caută,  veselia
celor amărâţi, alinarea celor suferinzi şi odihna
celor osteniţi. Aceste bunătăţi duhovniceşti, le
făgăduieşte Mântuitorul celor ce-L iubesc pe El. 

Dumnezeu a lăsat ziua a şaptea pentru
odihna sufletului şi a trupului, poruncindu-i omu-
lui ca în această zi să se odihnească şi să-L
laude pe Creatorul tuturor celor văzute şi
nevăzute. Însuşi cuvântul ,,Duminică",  prin tra-
ducerea sa din limba latină, înseamnă ,,Ziua
Domnului". De multe ori, mergem la Biserică să
ne rugăm pentru cei dragi, să dobândim ajutor
sufletesc sau să-I mulţumim pentru darurile Sale. 

Bine ar fi ca rugăciunea noastră, pe care o
închinăm lui Dumnezeu şi sfinţilor Săi să fie cu-
rată şi dreaptă. Să încercăm, prin efort personal,
să ne limpezim mintea de lucrurile lumeşti inutile
sau deşarte, atunci când ne rugăm. Sfântul Apos-
tol Pavel ne îndeamnă în acest sens: ,,Vreau ca
bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând mâini
sfinte, fără de mânie şi fără şovăire. Asemenea şi
femeile, în îmbrăcăminte cuviincioasă, făcându-şi
lor podoaba de sfială şi din cuminţenie, nu din păr
împletit şi din aur, sau din mărgăritare, sau din
veşminte de mult preţ, ci din fapte bune, precum
se cuvine unor femei temătoare de Dumnezeu"
(I Timotei II, 8-10).

Iubirea, smerenia, înţelepci-
unea şi smerita cugetare, sunt lu-
crurile cu care trebuie să ne
împodobim sufletul la întâlnirea
cu Dumnezeu. Ele sunt mai de
preţ decât tot aurul din lume.
Acestea ar trebui să facă parte din
axiologia creştinului, atunci când
merge la Biserică. Dacă vom reuşi
să facem acestea, cu adevărat ne
vom face bineplăcuţi înaintea lui
Dumnezeu, iar Acesta ne va ajuta
şi ne va povăţui paşii în orice
lucru bun, pe care vrem să îl
facem.
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Psihic Instabil
În următoarea secțiune a acestui articol

vreau să scriu ceva în care mulți se regăsesc, dar
nimeni nu recunoaște sau nu dă atenție. 

Pentru tot ce am vrut, am trecut prin foc și
ploi, aveam nevoie da’ sigur nu nevoie de voi și
eram sincer cu mine și îmi vedeam adevărata
față, dar și prea sinceri cu alții, când le puneam
oglinda în față, mi s-au dat multe fără să cer, e
adevarat, dar mi s-au luat multe fără să fiu între-
bat și nu am lăsat pe nimeni să mă cunoască per-
fect, de asta doar unora le-am strâns mâna cu
respect. În altă zi mă trezesc mai nervos decât
am adormit, altă  zi în care nu pot să adorm decât
la răsărit, altă zi în care nimic nu e nou, altă zi în
care regret,  știind că o să greșesc din nou, dar
am văzut că timpul trece, nu stă să-mi leg eu șire-
tul, nu stă să iau din nou startul dacă nu am por-
nit cu dreptul, iar îmbrăcat în zâmbete, aproape
orice om e fals, iar eu am crezut în ochii sinceri și
da, m-am ars, iar tu vorbești depre tovarăși în
minus care pleacă, îți iau tot și apoi iți dau și
palme ca bonus, iar oricum ești liber să alegi să
îți alegi frații, frate da ai grijă ! fetele false sunt în
zâmbete îmbrăcate ! apoi se nasc furtuni în tine,
alegi să taci și ridici armele în fața celor dragi și
am avut mâinile murdare în viață, m-am și clăti-

nat, dar încă stau drept  în fața lor, încă nu am
uitat cine mi-a dat  cu o mână și mi-a luat cu
amândouă, cine, când aveam nevoie mai
mare, se făcea că plouă și mulți au plecat, dar
cine a rămas aici indiferent că au trecut anii și știu
cine mi-a strâns mâna cu căldură, cine cu ură,
cine când s-a apropiat de mine, nu a purtat ar-
mura, dar eu nu am uitat pe nimeni chiar daca 
m-ați privit cum plec, am fost liber să aleg, am
ales să nu mă aplec, să plec să îmi fac ordine în
viață, pentru că trebuia să o fac cândva, iar
rețineți ... adevarul nu își mai arată fața, nu mai
poate, că fețele false sunt în zâmbete îmbrăcate
și un ultim vers dacă se poate spune așa, sau un
ultim gând: Pe mine nu mă prea suportă lumea,
ok, super tare! încă un motiv sa fiu exact la fel în
continuare !

Și acum un sfat prietenesc pentru mulți: 
Nu mai ascultați manele doar pentru că

“sună bine”, versurile constitue baza,  e impor-
tant să duci la capăt ideea și fraza, ascultați
muzică de calitate... hip-hop...(denumire care, fac
pariu că 99,999% nu știu ce înseamnă!). 

P.S. Muzica asta nu se ascultă cu mâna
pe mouse .... 

Vă las să trageți concluziile singuri. Și
acum să fiu și eu puțin comercial...C’VA.

2012 
În ultimul an , după apariția în cinematografe a filmului ,,2012”, se

pare că ceva se va schimba. În bine sau în rău, nu știe nimeni. Calendarul
maiaș  se încheie în 21 decembrie 2012, dată la care Pământul se va
alinia perfect cu Sistemul Solar și cu întreaga galaxie, după spusele unor
cercetători. Oricum, ceva se va schimba. “Dar de când problemele nu
trec, fac rocade, dacă până acum alergau după avere, acum aleargă

băietii prin bărci cu sacii pe umeri și țoți par amabili să urce capabili, îi văd pe toți cum  devin psihic
instabili,  dar mă sperie gândul, de fapt mă sperie Pământul că în 2012 va râmane doar ploaia și vân-
tul, dar cine știe, poate vin vremuri mai bune, poate e un start nou, pentru o nouă lume și poate nu
o să mai vedem toți oamenii în gardă și poate bunatatea nu o să mai zacă pe targă, poate nu o să
mai credem în război sau poate nu o să mai vorbească banii pentru noi, POATE PĂMANTUL SE
SCHIMBĂ SAU POATE  ÎȘI  IA  ALTĂ  FAȚĂ, și mai avem 3 ani să facem, ce-am visat o viață”.

De’ale mele
de Verebei Cristian Daniel
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De câteva luni în oraș se
petrecea ceva foarte ciudat. Toți
locuitorii au căzut într-un somn
misterios din care nu se mai
puteau trezi. Blacky, câinele
familiei Popescu, își iubea
foarte mult stăpânii, așa că a
decis să încerce să readucă
totul la normal, chiar dacă nu
prea știa cum. Și-a făcut curaj și
a decis să meargă în ’’pădurea
blestemată’’, în care se zice că
sunt fel de fel de creaturi ne-
maivăzute și periculoase, în

speranța că va găsi pe cineva
care să-i spună ce s-a întâmplat
și cum poate să facă acest
somn ciudat să dispară. A încer-
cat   să mai convingă și alți
câini, însă tuturor le era frică,
așa că a plecat singur.            

Ajuns înăuntru, și-a dat
seama că tot ce se spunea 
despre pădure era o minciună.
Animalele din pădure erau pri-
etenoase și primitoare , nicide-
cum periculoase. Niște ratoni
l-au condus pe Blacky până la
un copac mare, unde locuia cea
mai înțeleaptă  bufniță din pă-
dure .

Ajuns acolo, bufnița i-a
spus că îl aștepta, știind că o să
vină. I-a spus legenda diaman-
tului, care suna așa: ‘’ Cu mult
timp în urmă, o vrăjitoare rea a

vrut să se răzbune pe orașul
nostru. În stânci, într-un loc în
formă de romb este un diamant,
care este sursa de viață a tu-
turor locuitorilor. Ea a luat  di-
amantul și  l-a aruncat. Se
spune că odată la o sută de ani
ea se întoarce și face același
lucru, iar din această cauză oa-
menii cad în acest somn miste-
rios. ‘’ 

Blacky i-a mulțumit
bufniței pentru ajutorul acordat
și a plecat spre stânci, în
căutarea diamantului. După mai
multe zile de căutari, acesta l-a
găsit și l-a pus în locul în formă
de romb, după cum i-a zis
bufnița înțeleaptă.

Totul a revenit la normal,
iar orașul a fost vesel, ca  întot-
deauna.

Orasul adormit
de Gheran Ioana
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Respectul
Respectul este o altă formă de iubire, de apreciere. Se inițiază în

cei șapte ani de acasă și vine din cultura fiecăruia. Respectul are un car-
acter reciproc. Respectul
poate să difere de la o cul-
tură a unei țări la alta, de
comunitatea din care faci

parte, sau poate să difere de zona geografică. 
Respecți și ai grijă de munte și de mare, de plantele și
animalele de acolo. Respectul se poate stabili între
membrii familiei, colegi, membrii comunității, natură,
între tine și valorile culturale.
,,Respectă-i pe cei din jur și respectă-te pe tine!”          

Prietenia
Prietenia este una dintre relațiile între oameni, bazată pe respect,

comunicare, încredere. 
Aceasta poate fi realizată între două sau mai multe persoane.

Prietenia adevarată se bazează pe respect și încredere reciprocă, spirit
de sacrificiu. Se caracterizează prin devotament, respectarea cuvântului
dat, simpatii, idei comune sau mai puțin comune. Oricine dorește să aibă
un prieten bun, căruia să i se poată destăinui. De multe ori relația de pri-
etenie dintre două sau mai multe persoane este luată în râs de catre
ceilalți. Este de ajuns o privire pentru ca sincerul sentiment de simpatie
să încolțească. A fi prieten nu înseamnă numai distracție și bani. Este di-

ficil în viață să fii singur, să nu ai un prieten căruia să-I vorbești, să nu ai cu cine să-ți împarți bu-
curiile, să nu ai un umăr pe care să
plângi la nevoie. Este un dezastru să nu
ai cu cine să râzi, să gândești, să
meditezi. 

Generația noastră este o gene-
rație care nu are limite, dar, cu toate
acestea îi lipsește cel mai important
lucru: prietenia. Prietenul bun este acel
om care nu te lasă la greu, te ajută
oricând ai avea nevoie, este atent, este
acolo unde și când ai avea nevoie de el.
Acest prieten va avea capacitatea să te
susțină și să te iubească necondiționat.

,,Prietenul la nevoie se cunoaște!”

de Mișin Diana

de Silaghi Raluca
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Comunismul - ,,boala” care a pus stăpânire, puţin
câte puţin, timp de aproape 50 de ani, pe vieţile românilor,
n-a reuşit să reducă la tăcere toate vocile care i se îm-
potriveau.

Printre cei care au luptat cu ,,mâinile goale” împotriva
unui regim totalitar foarte periculos, se numără şi doamna
Doina Cornea. Fost asistent  universitar la Facultatea de
Filologie a Universităţii ,,Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, la cat-
edra de limba franceză, Doina Cornea, o femeie modestă,
firavă, aparent fragilă a demonstrat o nebănuită putere de a
se opune răului care părea că nu mai poate fi învins.

Protestele sale au fost difuzate prin intermediul pos-
tului de radio Europa Liberă. Acest post care emitea dina-
fara României, era ascultat în secret de mulţi români.

În urma acestor acţiuni, Doina Cornea a fost
arestată, anchetată, ameninţată şi apoi urmărită permanent
de poliţia politică a regimului.

Evenimentul  cu ocazia căruia a demonstrat că nu
poate fi constrânsă să renunţe la convinge-
rile sale, a fost protestul anticomunist al muncitorilor din
Braşov (noiembrie 1987), când, împreună cu fiul său, a
răspândit manifeste de solidaritate cu acţiunile acestora. Din
acel moment şi până la căderea regimului în anul 1989 a
fost arestată la domiciliu.

După 21 decembrie 1989, Doina Cornea şi-a recăpă-
tat libertatea, dar nu şi aprecierea multora dintre cei care au
preluat puterea în ţara noastră. 
S-a retras din viaţa politică, refugiindu-se în scrie-
rile sale. Una din cărţile ei poartă un titlu care su-
gerează parcă cel mai bine esenţa personalităţii sale ,, Put-
erea fragilităţii”, dar şi fragilitatea oricărei  forme de putere.

Puterea 
fragilitatii

de Pupeză Diana
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Analizând problemele pe care copiii
le au cel mai des, am constatat că un
număr mare dintre ei sunt îngrijoraţi de in-
succesele pe care le au  în activităţile
şcolare.

Există multe studii care au identifi-
cat factorii ce contribuie la declanşarea,
menţinerea şi uneori  la accentuarea eşe-
cului şcolar şi există deasemenea moda-
lităţi variate prin care aceşti factori pot fi în
mare măsură controlaţi sau modificaţi. De
ce, totuşi, unii elevi nu reuşesc să de-
păşească pragul dintre eşec şi succes?
Oare pentru că potenţialul lor intelectual

este limitat sau pentru că există alţi factori
pe care, deşi ar putea, nu reuşesc să-i
controleze.

În multe cazuri, cauza principală a
eşecului şcolar nu este potenţialul intelec-
tual, ci abordarea nepotrivită a sarcinilor
şcolare, o abordare care conduce de cele
mai multe ori la fenomenul numit procras-
tinare. Procrastinarea  este un comporta-
ment caracterizat prin amânarea acțiunilor
sau a sarcinilor pentru mai târziu, mai pre-
cis se produce atunci când îţi propui să
faci ceva, dar tot amâni, iar la sfârşitul zilei
remarci că nu ai făcut nimic.

Secretele Secretele 
succesului şcolarsuccesului şcolar

de Prof. psiholog
Dana Pupeză 
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Cum poate afla un elev dacă unul dintre factorii care îl impiedică să obţină succese în 
activităţile şcolare este procrastinarea? Iată câteva aspecte ce pot contribui la instalarea 
procrastinării:

-  nu reuşeşti să-ţi organizezi timpul pentru rezolvarea sarcinilor;
-  nu esti bine informat;
-  faci lucrurile la nimereală și nu știi de ce să te apuci; 
-  nu ştii care-ţi sunt priorităţile;
-  de cele mai multe ori nu reuşeşti să termini proiectele pe care le începi;
-  promiţi  şi nu te ţii de cuvânt;
-  găseşti diferite motive pentru încălcarea unei promisiuni;
-  începi mai multe activităţi simultan, dar nu termini niciuna;
-  dacă ai nevoie de ajutor, nu ştii unde sau cum să-l ceri;
-  preferi să rezolvi mai întâi sarcinile uşoare şi care-ţi fac plăcere;
-  nu te poţi concentra atunci când rezolvi sarcini mai grele;
-   ţi-e teamă de eşec;
-  te sperie succesul;
-  ai impresia că eşti responsabil pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor;
-  nu conştientizezi care sunt consecinţele neîndeplinirii unei sarcini;
-  ai de multe ori impresia că sarcinile şcolare te depăşesc;
Dacă mai mult de jumătate dintre afirmaţiile prezentate se potrivesc, atunci se poate vorbi de

procrastinare ca fiind unul dintre factorii care împiedică obţinerea succesului şcolar. 
Când procrastinarea se combină şi cu alţi factori mai greu de controlat, efectul acestora

asupra eşecului şcolar este accentuat. Elevul este atras într-un cerc vicios pe care nu reuşeşte
să-l depăşească şi, de cele mai multe ori, abandonează orice intenţie de a se implica în sarcinile
şcolare, refugiindu-se  în activităţi ce pot fi de multe ori nepotrivite.



Important în astfel de situaţii este ca elevul să înveţe cum poate înlătura efectul procrastinării.
Un prim pas ar fi  următoarele aspecte:

1. Foloseste un carneţel, agendă, sau un calendar pentru ţinerea evidenţei activităţilor tale.
2. Învaţă să faci diferenţa între sarcinile care pot fi amânate şi cele care nu pot.
3. Gândeşte-te atent la consecinţele neîndeplinirii unei sarcini importante.
4. Treci peste mândrie şi cere ajutor atunci când ai nevoie sau când nu te descurci singur.
5. Nu poţi să te pricepi la toate şi oricum nu ai cum să le faci singur pe toate: învaţă să–i im-
plici în rezolvarea sarcinilor pe cei pricepuţi din jurul tău.
6.Perfecţiunea este un mit.
7.Uneori eşecul nu este decât un alt pas spre succes.
8.Dacă aştepţi  dispoziţia “potrivită” s-ar putea să nu mai termini nimic niciodată.
9.Împarte sarcinile mari şi dificile  în unele mai mici şi rezolvă-le pe rând.
10.Hotărăşte-te dacă vrei cu adevărat să faci un lucru. Dacă nu vrei, există alte lucruri care
aşteaptă să fie făcute.
11.Răsplăteşte-te după ce ai finalizat o activitate dificilă sau care  ţi-a plăcut mai puţin. 
12.Evită să începi mai multe sarcini în acelaşi timp (un lucru terminat e mai bun decât două 
neterminate).
13.Elimină cât mai des elementele care-ţi distrag atenţia de la ceea ce ai de făcut.
14.Odihneşte-te şi hrăneşte-te adecvat.
15.[i nu uita: ,, Lenea e cucoană mareR “
Pasul de la eşec la success poate fi uneori unul foarte mare, dar, dacă există cu adevărat 
dorinţa de a-l face, e posibil să poată fi făcut cu multă uşurinţă.
Nimic nu se câştigă fară efort, iar efortul depus poate fi uneori un câştig mai mare decât
succesul în sine. 
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Fiind prin excelență o profesie socială, ac-
tivitatea profesorului este întodeauna un joc la scenă
deschisă. Spectacolul propriu-zis al lecției devine un
joc interactiv, relativ nedeterminat,”Se câștigă sau
se pierde în comun.” În acest sens, este deosebit de im-
portantămanifestarea motivației de dezvoltare a ele-
vului prin accentuarea atracțiilor, prin împlicarea
lui în activități captivante.

Cum reușește acest lucru Școala  “Alexandru
Vaida-Voevod”, una dintre cele mai mo-derne școli,
care poartă numele unei personalități de seamă a is-
toriei românilor? Printr-o bazămaterială deosebit de
bogată, în conformitate cu ritmul înalt al dezvoltării
tehnice: 33 săli de clasă, bibliotecă, sală de lectură, sală
de sport dotată cu echipament modern, laboratoare
spațioase de: fizică, chimie, biologie, informatică, cab-
inete de istorie, psihologie, logopedie și un cabinet
pentru activitatea de sprijin, cabinet medical și o
sală multimedia. 

Școala se mândrește cu importante premii ale
elevilor la diferite concursuri, cu variate activități
școlare și extrașcolare, cu implicarea în proiecte
naționale și internaționale.
Întregul proces educativ se desfășoară într-un
cadru instituțional plăcut, existând 55 de cadre di-
dactice și 801 elevi.                                                                                     

Prof. Călina Pop
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