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Profesorul de 
română mateist

Dan Munteanu - profesor,CnMB

Primul meu contact „din interior”cu Liceul 
„Matei Basarab”,cum se numea pe atunci, 
s-a produs chiar în zilele în care şcoala era 
în reparaţii capitale. Corpul A, îndeosebi, 
fusese destul de grav afectat de ultimele  
două mari cutremure care au zguduit 
România secolului al XX-lea.Impresia pe 
care mi-a produs-o la început nu a fost 
tocmai încurajatoare, mai ales că abia mă 
transferasem dintr-un liceu în care una 
dintre intrări se afla lângă un bătător de 
covore. În primul meu an de „mateist”, 
am fost mereu pe drumuri,  cursurile 
desfăşurându-se în trei clădiri,  situate 
nu foarte aproape unele  de cealalte. 
Corpul A, în care am intrat de câteva ori 
din curiozitate, arăta sinistru, cu holurile 
lui imense, alb-plumburii, din cauza 
betoanelor, care se turnau pretutindeni, şi 
a molozului.
Înainte de a deveni mateist, ştiam că 
multe personalităţi ale culturii noastre, 
alături de politicieni importanţi şi prelaţi, 
fuseseră elevi sau profesori ai acestei 
şcoli, încât era normal să-mi doresc să 
devin „coleg” peste timp cu ei. Despre 
elevii de atunci nu ştiam mare lucru, însă 
îi văzusem pe unii dintre ei, îndeosebi 
băieţi, cum încercau să-i atragă pe cei de 
la „George Coşbuc”, unde eram  profesor, 
împreună probabil cu alţii, de prin alte 
licee, să participe la mitinguri şi marşuri, în 
perioada  acelei băi de libertate de după 
Revoluţie.Şi îmi plăcuseră...
Apoi, treptat, trupul liceului a început să 
renască, iar sufletul lui nu a întârziat să mi 
se arate. Întâi corpul A, apoi B-ul, cu una 
dintre cele mai frumoase biblioteci din 
ţară, sala de festivităţi, punctul muzeal, 
clubul elevilor, cu efemera cantină de anul 
trecut, totul nou, proaspăt, frumos,dar şi 
impozant, ca pe vremuri...Elevii? Cei mai 

multi, încântători, entuziaşti, „drăgălaşi”, 
cum îi numeşte o colegă simpatică. 
Uneori, mai ales seara, după ce copiii  
pleacă, sau în vacanţe, în vreo clasă ori 
pe culoarele şcolii, îmi imaginam că 
timpul nu e cronologic , ci simultan...
Îl văd pe Slavici, serios şi posomorât, 
grăbindu-se să ajungă în holul de la 
intrarea principală, unde îl aşteaptă 
nerăbdător  şi cald Eminescu.Ies repede 
amândoi, îndreptându-se fie spre redacţia 
„Timpului”, fie spre sălaşul vreunuia 
dintre ei, unde poate li se va alătura 
cândva  Caragiale, pentru a discuta ore 
întregi despre literatură şi viaţă. Eminescu,  
pasionat de orice, încearcă,  printre 
altele, să încălzească şi să nuanţeze puţin 
spiritul cam rigid al prietenului său.Alteori, 
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CHICaGO

23.10.2025, 9:55 PM
dacă am învățat ceva pe parcursul 
acestor 16 ani, am învățat că războaiele 
nu aduc nimic bun. orașul meu era unul 
din cele mai frumoase orașe din toată 
america, iar acum din cauza războiului a 
devenit un simplu oraș distopic. nici nu 
știu dacă îl mai pot numi oraș. mai bine 
i-aș spune societate. societate împărțită 
în cinci facțiuni, fiecare cultivând o 
anumită virtute: erudiția (caracterizată 
prin inteligentă), neînfricaţi (caracterizată 
de curajul absolut de care dau dovada 
membrii săi), Prietenia, candoarea 
(caracterizată prin sinceritate) și 
abnegația, facțiunea în care m-am născut, 
facțiunea în care oamenii îi pun pe alții în 
faţa lor. acest lucru se numește altruism.
la împlinirea vârstei de 16 ani, fiecare 
tânăr are dreptul de a-și alege facțiunea. 
Poți să rămâi în facțiunea în care te-ai 
născut sau poți să iți părăsești familia și 
să iți urmezi drumul ghidându-te după 
motto-ul“ Facțiunea înainte sângelui.”. 
mulți dintre tineri nu știu ce vor face mai 
departe, iar aici sunt și eu, beatrice Prior.

27.10.2025, 9:00 AM
În abnegație nu avem voie să ne uităm 
prea mult în oglindă. de aceea avem doar 
o oglindă în toată casa. și aceea este una 
securizată. se spune că nu ar trebui să 
ne privim prea mult pe noi înșine și că 
trebuie să ne gândim mai mult la ceilalți, 
fără să fim distrași de imaginea noastră.
azi am avut ocazia de a mă privi în 
oglindă după foarte mult timp. acele cinci 
secunde au însemnat enorm pentru mine. 
m-am simțit într-un fel eliberată. având 
în vedere că am împlinit 16 ani, azi voi 
participa la testul de aptitudini. Înainte de 
a face decizia vieții mele, voi susține un 

test de aptitudini și mi se va spune în ce 
facțiuni m-aș potrivi. 

2:00 PM
după teste am fost trimisă acasă. tori, 
femeia care m-a examinat a fost foarte 
agitată în ceea ce a privit rezultatul meu...
mi-a spus să nu spun nimănui rezultatul, 
nici măcar părinților. mă întreb ce este așa 
rău...dar mai bine ar trebui să mă gândesc 
la o scuză pentru care am ajuns mai 
devreme acasă și cum să nu le spun alor 
mei că sunt divergentă.

8:00 PM
seara am fost întrebată de ce am ajuns 
mai devreme acasă. era inevitabil...le-am 
spus că mi s-a făcut rău și m-au trimis 
acasă. În cele din urmă am scăpat. Fratele 
meu mi-a spus că trebuie să mă gândesc 
la familie, dar în același timp și la ce îmi 
doresc. 

PERIFERIA ORAȘULUI 
CHICaGO

28.10.2025, 8:00 PM
În urma rezultatului meu de la testele de 
aptitudini, mi s-a spus că m-aș potrivi în 
trei facțiuni: abnegație, facțiunea în care 
m-am născut, neînfricați și erudiție. nu 
știu ce ar fi mai rău...faptul că aș putea 
să-mi las familia în urmă sau faptul că nu 
îmi urmez inima? 
azi a fost ziua cea mare. Ziua în care 
destinele noastre s-au schimbat. Ziua 
în care mi-am părăsit familia și m-am 
alăturat neînfricaților. nu aș fi spus că 
ritualul de inițiere este atât de dur.
după finalul ceremoniei alegerii, fiecare 
trebuia să se integreze în nouă facțiune 
așa că eu împreună cu toți ce acum 

Divergent
andreea MateI - Clasa a XI-a H

JurNAl ApoCrif
privesc mersul nesigur al lui Perpessicius, 
cu ochii distruşi de chinul voluptos de a 
descifra scrisul cuneiform al manuscriselor 
eminesciene. Într-un alt timp, atmosfera 
şcolii este atât de tolerantă şi de elevată 
, încât aici se refugiază elevii care nu 
suportă rigorile seci ale altor licee, precum 
colegul cu părul lung al lui Mircea Eliade. 
În acest mediu se poate manifesta spiritul 
olimpian al lui Eugen Lovinescu şi se 
plămădeşte ceva din cultura covârşitoare 
a lui Călinescu.Tot aici, într-o  urâcioasă 
după-amiază de toamnă, George 
Topârceanu, privind cam plictisit pe 
fereastră, caută în gând rime pentru vreo 
”baladă” sau „rapsodie”...
Iară noi, cei de acum, noi „epigonii”? 
Profesorii disciplinelor umanistice au 
privilegiul de a fi colegi peste timp  
cu mulţi dintre cei care le-au format 
personalitatea culturală şi spiritul, 
în general. În aceste vremuri în curs 
de tabloidizare, ei încă mai cred în 

frumuseţea şi în puterea cuvântului şi  se 
încăpăţânează să citească, să scrie, să 
viseze. Se căznesc să apere frumuseţea 
şi puritatea limbii, durându-i, ca pe 
celebrul poet, lipsa unei cratime sau a unei 
prepoziţii cuvenite înaintea unui „care” ori 
înlocuirea cuvântului prin vreun emoticon. 
Se bucură, însă, când observă că privirile 
plictisite sau perplexe ale elevilor se 
luminează sau chiar lucesc uneori, dacă 
reuşesc să le spună ceva inspirat. Ştiu 
că şi-au făcut datoria când vreun elev 
recalcitrant se apucă să citească o carte 
din bibliografie, abia după ce profesorii 
le-au vorbit despre ea, fără a le da nota 
4, pentru că poţi să  apropii omul de artă 
doar  prin convingere, nu sancţiune.
Toate acestea sunt o fărâmă din spiritul 
mateist, pe care profesorii de acum 
încearcă să-l menţină viu şi să-l transmită 
generaţiilor următoare.
Zilele acestea profesorii mateişti 
împlinesc... 155 de ani. La mulţi ani!

ediToriAl
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identificăm fricile. așa am aflat că numele 
lui, „Foru“ vine de la numărul patru, patru 
frici. am ajuns să ne apropiem din ce în ce 
mai mult. simțeam pentru el ceva, dar nu 
eram sigură ce era. În mod cert pot spune 
că îl admirăm. 
cu timpul am ajuns să fiu printre cei mai 
buni novici. majoritatea erau invidioși, 
așa că un grup format țin 4 băieți au 
hotărât să mă elimine. unul dintre ei, spre 
surprinderea mea era chiar al. au vrut 
să mă arunce în prăpastie, însă atunci a 
apărut Four. i-a pus pe fuga și mi-a spus 
că este periulos să stau pe lângă ei. el m-a 
primit în camera lui și mi-a îngrijit rănile. a 
spus că eu voi dormi în pat, iar el pe jos.
când eram în preajma lui Four mă 
simțeam că și cum cineva mă ducea spre 
infinit, iar ticăitul ceasului din pieptul 
meu mă ținea în viată. am un sentiment 
de iubire pentru el. acest sentiment m-a 
cuprins încă de când l-am văzut și de 
atunci mă tot urmărește. acest sentiment 
puternic mă cuprinde și nu îmi mai da 
drumul...
am vrut neapărat să îi văd tatuajele. toți 
neînfricații aveau cel puțin un tatuaj. 
mi-am făcut curaj și l-am întrebat, iar el 
și-a dat tricoul jos și s-a întors cu spatele. 
avea pe tot spatele un tatuaj imens cu 
simbolurile celor cinci facțiuni. l-am 
întrebat de ce sunt toate acolo, iar elmi-a 
spus „nu vreau să fiu un singur lucru. 
vreau să fiu curajos, altruist, inteligent, 
sincer și blând, dar încă lucrez la ultimă 
parte.”, apoi s-a întors cu fața spre 

mine și simțindu-i răsuflarea am simțit 
că amuțesc, după buzele noastre s-au 
contopit într-un singur sărut care făcea 
cat o mie de cuvinte. i-am atins buzele 
încetișor și i-am șoptit „este un moment 
minunat. nu aș vrea să mă grăbesc.”. el 
mi-a spus că este în regula. de asemenea, 
mi-a mărturisit și că numele lui real este 
tobias eaton, un alt divergent care nu a 
fost descopeirt.

03.11.2025, 11:00 PM
azi a fost ziua testului final. Ziua în 
care am devenit neînfricată. dimineață, 
Four m-a trezit și am mers împreună pe 
acoperiș de unde i-am putut observă pe 
neînfricați într-un parteneriat cu erudiții. 
ei au nevoie de un transmițător cognitiv 
care acționează ca un ser și te face 
influențabil. scopul lor este de a crea o 
armat, iar cel mai probabil un nou război 
va începe...

04.11.2025, 2:30 PM
acum sunt în tren și scriu aceste rânduri. 
Jurnalul a fost singurul lucru pe care 
l-am putut lua cu mine după ce s-a 
întâmplat. am reușit să îi învingem pe 
erudiți. nu definitiv, dar pe moment am 
reușit să-i oprim din planul lor de a prelua 
conducerea. acum sunt doar eu și tobias. 
am lăsat totul în urmă, dar ne-am găsit 
unul pe celălalt. vom merge cu trenul 
până la capătul liniei și atunci, vom sări… 

JurNAl ApoCrif
fac parte din neînfricați am început să 
alergăm, să fugim cat putem noi de tare 
si să ne eliberăm tensiunea acumulată. 
astfel, am ajuns în punctul de a dovedi 
primul act curajos...de a sari într-un tren 
în mișcare. la început îmi era teama, dar 
sunt neînfricată, așa că am alergat cat am 
putut de tare pe lângă tren, iar într-un 
final am sărit în el și totul a fost bine. 
după câteva minute petrecute în tren cu 
ceilalți novici, o parte din neînfricați au 
început să sară din tren. inima îmi bătea 
din ce în ce mai tare...christina, una dintre 
novice m-a luat de mână și mi-a zis să 
sărim împreună. 
am aterizat pe o clădire destul de înalță. 
mi-am dat seama că eram la periferie. 
acolo l-am întâlnit pe eric, unul din 
liderii neînfricaților. avea aspectul acela 
de „băiat râu“ de care orice fata este 
îndrăgostită. el ne-a spus că aproape am 
ajuns la destinație și că mai este un singur 
lucru de făcut...să sărim într-o groapa. așa 
că m-am oferit să sar primă. m-am suit pe 
margine și m-am uitat în jos. nu se vedea 
nimic, era că o gaura neagră fără sfârșit. 
știam că acesta avea să fie momentul 
când deveneam neînfricată și că toate 
amintirile mele cu familia mea vor deveni 
trecut. vântul îmi cutreieră parul, luând 
din el parfumul trecutului. am închis ochii 
și am sărit...
am aterizat într-o plasa și am răsuflat de 
ușurare. Într-o clipa un bărbat a venit să 
mă ajute și m-a întrebat cum mă cheamă. 
inițial am vrut să îi spun „beatrice“, 
însă am ezitat, iar el m-a întrerupt 
spunându-mi că îl pot schimbă. i-am spus 
pur și simplu „tris. numele meu este tris.”
după ce au ajuns toți novicii, el s-a 
prezentat și a spus că va fi instructorul 
nostru. numele lui este Four. citeam în 
ochii lui reci lipsa de frica. Încă de când 
l-am văzut am început să simt o atracție 
pentru el. imediat după ce ne-a prezentat 
facțiunea ne-a trimis să ne schimbăm 
de vechile haine ale fostei facțiuni si să 
îmbrăcăm noile vesminte ale neinfriaților.
la cina s-a așezat lângă mine. era foarte 
rece cu oricine. l-am întrebat în ce 
facțiune s-a născut, iar răspunsul lui a fost 
„ce te face să crezi că poți să vorbești cu 
mine?”. deși era foarte distant simțeam în 

sufletul sau o aură de om bun...
liderii au venit și ei la cina și ne-au 
urat bun venit în neînfricați. au spus că 
trebuie să fim curajoși si să facem orice 
să protejăm orașul...să îi facem pe toți 
mândrii de noi.

31.10.2025, 9:00 PM
săptămână asta am trecut printr-o serie 
de foarte multe testări. de la luptă corp la 
corp până la teste de măsurare a fricii. au 
fost momente frumoase, dar și momente 
care m-au șocat. Pot spune că mi-am 
luat de foarte multe ori bâțâie, iar faptul 
că am fost nevoită să lupt cu un băiat mi 
s-a părut incorect deoarece era o mare 
diferență între forțele noastre.
de foarte multe ori s-a întâmplat să dau 
dovada de altrusim. având în vedere că 
m-am născut în abnegație era inevitabil. al 
nu și-a putut ține gura așa că a comentat 
în fata lui eric, iar acesta l-a pus să stea în 
fata țintei în timp ce Four avea să arunce 
cuțitul. atunci am spus în gura mare că 
acest lucru nu dovedește nimic și a trebuit 
să-i iau locul. Îl priveam pe Four și stăteam 
nemișcată. a aruncat de două ori către 
țintă fără să mă lovească, iar a treia oară 
mi-a atins ușor urechea. eric nu l-ar fi lăsat 
să plece fără să îmi lase un mic semn.

01.11.2025, 1:00 AM
În seara asta am fost cu prietenii să ne 
tatuăm. acolo am văzut-o pe tori și am 
rugat-o să îmi facă un tatuaj. scopul meu 
era de fapt să aflu cat mai multe despre 
ce înseamnă divergentă. ea mi-a spus că 
rezultatul testului meu de aptitudini nu 
a arătat că sunt potrivită doar pentru o 
facțiune, ci pentru trei. acest fenomen 
se numește „divergent“ și este ceva 
ce trebuie ținut secret de societate 
deoarece se spune că noi reprezentăm o 
amenințare pentru ei deoarece nu putem 
fi controlați...

02.11.2025, 10:00 PM
am reusit să mă apropii de Foru si să aflu 
multe lucruri despre el. una dintre probe 
a avut loc în simulator, locul în care ne 
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clary la un moment dat:“ nu ştiu câte 
cunoaşteţi voi despre istoria mundanilor, 
dar de fiecare dată când cineva a vrut 
să purifice o rasă s-a lăsat cu vărsare de 
sânge şi războaie“. dacă nu mă înşel, a 
menţionat şi un nume... Hitler să fi fost? 
cred că aşa se numea, da. valentine a fost 
un vânător de umbre cum nu a mai existat 
vreodată. el punea la îndoială deciziile şi 
legile conclavului. deja sună că un ţicnit. 
nimeni nu încalcă legile conclavului! sed 
lex dura lex (legea e dură,dar e lege). 
convins că face ceea ce trebuie,el a 
adunat câţiva vânători de umbre pe care 
i-a convins că are dreptate şi au format 
cercul. Printre acoliţii săi erau şi părinţii 
mei,maryse şi robert lightwood. Încă îmi 
este greu să mă gândesc la asta. cel mai 
rău este că nu au avut niciodată intenţia 
de a părăsi cercul. le era mult prea 
teamă de valentine. Şi ei vor să mă înveţe 
cum să fiu puternică şi să mă impun?! 
tocmai ei? câtă ipocrizie! Pe de altă parte, 
însă, îi înţeleg. Prima oară când am fost 
faţă în faţă cu valentine, până şi eu am 
fost intimidate, cu toate că nu am lăsat 
asta să se vadă. dar totuşi puteau să se 
împotrivească aşa cum a făcut şi mama lui 
clary, Jocelyn. Şi ea era soţia nemernicului, 
însărcinată la vremea respectiva cu clary. 
nu pot nega faptul că sunt dezamăgită de 
ei, dar sunt conştientă că e posibil să fie 
vorba şi de puţină gelozie din partea mea 
la adresa lui clary. În special pe relaţia 
ei atât de naturală cu simon. Şi nu ajută 
nici faptul că el a fost îndrăgostit de ea 
pentru o bună perioadă de timp. nimeni 
nu pare să îşi dea seama de adevăratele 
mele sentimente, cu excepţia lui simon. 
vai de mine! trebuie să mă duc să verific 
dacă se simte bine şi mai ales dacă şi-a 

mai amintit ceva. mă întreb dacă îşi va 
aminti vreodată că el era singurul care îmi 
spunea“ izzy“. ei bine, după cum spune 
şi latinul, „dum spiro, spero!” (cât timp 
respir, sper!). 

2 iunie 

aşa arată fluturaşul care mi-a redat 
speranţa că undeva acolo încă mai există 
acel simon de care m-am îndrăgostit. 
când eram în faţă parcului cu clary 
şi magnus, după ce ea ne-a spus că 
simon chiar nu îşi mai aminteşte nimic, 
am fost de-a dreptul devastată. Încă 
speram ca demonul acela să nu îi fi 
luat toate amintirile cu noi şi că atunci 
când o va vedea pe prietena lui cea mai 
bună dintotdeauna,îşi va aminti cumva, 
exact cum se întâmplă în filmele acelea 
siropoase ale mundanilor. dar când ne-a 
confirmat şi magnus,“ marele magician din 
brooklyn“ că nu îşi poate aminti absolut 
nimic, am simţit de parcă cineva mă 
străpunsese în inimă. În acel moment nu 
voiam decât să fug până la capătul lumii 
şi înapoi, să-l găsesc pe demonul acela 
ticălos şi să îl ucid, apoi să îl readuc la 
viaţă numai că să îl pot îneca în oceanul 
meu de lacrimi. dar apoi, un fulger al 
speranţei m-a trăsnit atunci când am ochit 
fluturaşul din mâna lui clary. Îşi denumise 
formaţia „instrumentele mortale“. undeva 
adânc în subconştientul sau îşi amintea. 
Ştia de instrumentele mortale. Ştia de 
„Heavenly fire“ şi de sabia arhanghelului 
mihail. Ştia de îngerul raziel. Ştia...de 
mine. acum el este la repetiţii cu formaţia. 
este singurul lucru stabil din viaţa lui 
momentan,deci nu îi pot lua şi asta,oricât 
de mult mi-aş fi dorit să rămână aici şi să 
încerce să îşi mai amintească ceva. dar 
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înapoi!”

1 iunie 
Simon începe să îşi amintească din ce 
în ce mai multe. nu am crezut nicioda-
tă că voi fi atât de fericită că îşi va amin-
ti că supa mea e oribilă. Încă îmi amintesc 
acea zi. Ziua în care simon a venit pentru 
prima oară la institut. se întâmplase 
imediat după ce Jace s-a dus să o 
caute pe mundana aceea care ne putea 
vedea. câte lucruri s-au întâmplat de 
atunci! revenind la simon, pe atunci nu 
credeam că voi fi vreodată capabilă să mă 
îndrăgostesc la fel ca toţi ceilalţi. mereu 
am crezut că iubirea te face mai slab, mai 
vulnerabil şi mi-a fost teamă de o inima 
frântă. nu era el cel mai atractiv băiat pe 
care îl văzusem,şi pot spune că am văzut 
câţiva băieţi la mea. viaţa de fapt...ce tot 
spun? nu era atractiv deloc! dar cu toate 
astea,ceva din el m-a făcut să nu îmi mai 
pot lua ochii de la el. Felul cum încerca 
să răspundă glumelor şi sarcasmului lui 
Jace,felul cum privea lucrurile atât de 
simplu,loialitatea necondiţionată faţă de 
clary...şi mai ales felul cum îmi spunea 
cu atâta gingăşie şi delicateţe numele 
„isabelle“. cred că era inevitabil să dezvolt 
astfel de sentimente pentru el. Până 
la urmă, cine nu ar face-o? de atunci, 
lucrurile au început să se complice foarte 
rapid. toată treaba aceea cu petrecerea 
lui magnus a fost un moment extrem de 
important în viaţa lui simon...mare păcat 
că nu îşi aminteşte nimic. câteodată 
stau şi mă gândesc: dacă nu i-aş fi dus 
pe toţi acolo, simon nu ar mai fi fost 
răpit şi muşcat, şi nimic din toate astea 
nu s-ar fi întâm... nu! Încetează să te 
mai gândeşti la asta, isabelle! dacă nu 
îi duceai acolo şi simon nu ar fi devenit 
vampir, nu ar fi fost astăzi aici, lângă ţine. 

ei bine, da, după cum am menţionat şi 
anterior, în urma celor petrecute în acea 
seară, simon a devenit un copil al nopţii. 
acela a fost începutul drumului pentru el. 
când transformarea lui a fost completă, 
mi-am dat seama că eram fericită într-o 
oarecare măsură că a devenit vampir. 
spun asta pentru că cealaltă alternativă ar 
fi fost moartea şi eu nu îmi pot imagina o 
lume fără simon. de asemenea, căpătând 
aceaste putere supranaturală, a reuşit să 
înţeleagă cât de cât mai bine viaţa pe care 
o duc eu: cea a unui vânător de umbre. 
a înţeles că mereu vor exista forţele 
demonice în lumea aceasta şi obligaţia 
mea este să protejez mundanii (oamenii 
obişnuiţi) de ele,alături de semenii mei. 
a înţeles că viaţa mea atârnă de un fir 
de aţă de fiecare dată când mă lupt 
cu demonii. toate acestea au dispărut 
însă din memoria lui simon în clipa 
blestemată în care a decis să îşi sacrifice 
toate amintirile legate de lumea noastră 
pentru a ne scoate din iad. totul părea 
pierdut pentru mine,dar şi pentru clary. 
sunt sigură că şi ea s-a simţit mizerabil 
ştiind că pentru a o salva pe ea şi pe noi 
ceilalţi, prietenul ei cel mai bun a trebuit 
să renunţe la o parte din viaţa lui. cel 
mai rău a fost gândul că nu era absolut 
nimic ce puteam face să evităm asta. Şi se 
presupune că noi ar trebui să îi protejăm 
pe ceilalţi. Şi când mă gândesc că totul a 
fost din vină blestematului de sebastian! 
de nu s-ar fi născut niciodată! cu toate 
că dacă nu ar fi fost el, valentine l-ar fi 
corupt pe Jace. nici măcar nu vreau să îmi 
imaginez un Jace malefic. sebastian şi Jace 
au fost amândoi crescuţi de valentine,însă 
nu au ştiut niciodată unul de celălalt. oare 
cu cine să îl asemăn eu pe valentine? a, 
da! Îmi aduc aminte de ceva ce ne-a spus 
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5 iunie 
„e inutil...nu îşi va aminti nimic“. când 
magnus ne-a spus asta mie şi lui clary 
în acea zi în parc, am crezut că toată 
lumea se prăbuşeşte pe mine din nou, 
şi din nou. mereu am ştiut că magnus 
nu spune altceva decât adevărul, motiv 
pentru care vorbele lui au tăiat de două 
ori mai adânc în sufletul meu deja sfâşiat. 
În ciuda a ceea ce susţinea el atunci, acum 
spune că are acest plan care ar putea fi 
de ajutor. nu înţeleg însă de ce nu vrea 
să ni-l împărtăşească şi nouă. nici măcar 
lui alec nu vrea să îi spună nimic,şi el 
îi spune totul fratelui meu. nu mai pot 
rezista în felul acesta mult timp,şi toţi 
par să îşi fi dat seama. simon nu şi-a mai 
amintit nimic în ultima vreme şi sunt mai 
speriată pe măsură ce trec orele. dacă nu 
îşi va mai aminti nimic? Ştiu că ar trebui 
să fiu fericită că şi-a adus aminte măcar 
de câteva lucruri,dar nu pot decât să mă 
gândesc la cel mai rău scenariu. de zile 
întregi nu am mai putut dormi liniştită. 
simon este singurul la care mă gândesc. 
am încercat să mă cufund în depistarea şi 
distrugerea demonilor. ba chiar am început 
să petrec foarte mult timp antrenându-mă 
şi familiarizându-mă cu toate săbiile 
posibile,nu doar cu biciul meu. am folosit 
atâtea rune vindecătoare încât încep să uit 

celelalte rune. runele sunt nişte simboluri 
pe care nephilimii şi le desenează pe 
piele cu o stelă şi le oferă protecţie, 
putere sau alte abilităţi. există câteva rune 
permanente, iar celelalte sunt temporare, 
dar lasă cicatrici după ce dispar. Pe Înger! 
mă transform în Jace! nu pot face asta. 
trebuie să îmi revin. 
când Jace a devenit aşa din cauza lui 
clary mă simţeam groaznic pentru că 
nu îl puteam ajuta cu nimic. sub nicio 
formă nu le pot face asta prietenilor mei. 
Îmi amintesc şi acum cât de devastaţi 
erau atunci când valentine i-a făcut să 
creadă pe Jace şi clary că sunt fraţi. Pe 
atunci nu ştiam nimic de adevăratul fiu al 
lui valentine,sebastian Jonathan,ci doar 
că are un fiu pe nume Jonathan. a fost 
foarte uşor să pretindă că Jace era fiul 
lui, mai ales că adevăratul sau nume este 
Jonathan. 
Pe lângă asta, valentine l-a crescut pe Jace 
până la 10 ani,deci Jace l-a recunoscut 
de prima dată când l-a văzut. am aflat 
ulterior că adevăraţii părinţi ai lui Jace 
muriseră după ce el s-a născut, şi valentine 
l-a adoptat pretinzând că numele lui era 
michael Wayland, nume ce aparţinea 
tatălui real al lui Jace. valentine i-a crescut 
pe sebastian şi pe Jace în case diferite, 
şi făcând din ei un nephilim demonic şi 
unul angelic. În mod evident, Jace este cel 
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ştiu că i-aş cere prea mult şi nu vreau să 
îl obosesc. În plus,am şi eu unele lucruri 
de care să îmi fac griji. de exemplu,să 
pretind că avem „familia perfectă“, eu, 
fratele meu alec şi părinţii noştri. mă 
întreb însă, cum aş putea face asta după 
tot ce am aflat? cum a putut tata să îi 
facă aşa ceva mamei? să o trădeze. nici 
măcar nu a încercat să nege sau să explice. 
acum înţeleg de ce mama a preferat să 
rămânem în new York şi tata să accepte 
postul de inchizitor în alicante. de 
asemenea înţeleg şi de ce după moartea 
fratelui meu max de 10 ani,au devenit 
mai distanţi că niciodată. nu mai erau 
nevoiţi să pară fericiţi unul lângă celălalt 
tot timpul. atunci nu puteau să se evite 
sau să nu fie unul în preajma celuilalt din 
cauza lui max. trebuia ca el să crească 
într-o familie unită şi iubitoare. dar cu noi 
cum rămâne? Ştiu că ei ne consideră pe 
mine şi pe alec nişte vânători de umbre 
puternici şi impenetrabili, dar nu pot să nu 
mă gândesc la cât de bine ar fi să avem şi 
noi o familie fericită şi liniştită (sau cât de 
liniştită ar putea fi o familie de nephilimi 
în orice caz). oh, max...de-ar şti cât îmi 
lipseşte! Încă mai păstrez în sertarul de 
lângă patul meu soldăţelul lui de lemn, 
pe care Jace i l-a dat acum mult timp. nu 
pot uită ultima lui zi alături de noi,când 
încerca să ne avertizeze că ceva nu era 
în regulă. cineva intrase în casă. dar nu 
l-am ascultat. l-am trimis în bucătărie cu...
cu sebastian. asta a fost cea mai mare 
greşeală pe care am putut să o fac. dacă 
nu l-aş fi lăsat singur,poate că frăţiorul 
meu drag ar fi încă în viaţă. Ştiu sigur că ar 

fi devenit unul dintre cei mai buni vânători 
de umbre din câţi există. Poate chiar mai 
bun decât Jace. mereu l-a adorat pe Jace. 
voia atât de mult să ajungă că el. soarta 
însă a avut alte planuri. când voi reuşi oare 
să mă împac cu ideea că max nu mai este? 
toţi au încercat să mă facă să trec peste, 
dar nu voi fi niciodată capabilă să fac asta. 
dacă o voi face, îl voi uita. dacă îl voi uita, 
cum voi putea să trăiesc în continuare 
cu acel gol în inimă, gol care nu voi şti 
ce reprezintă? golul există şi acum, dar 
ştiu de ce. aşa îl voi putea păstra viu în 
memoriile oamenilor,spunând tuturor ce 
vânător de umbre magnific ar fi devenit 
şi mai ales că el a fost primul care l-a 
demascat pe sebastian morgerstern. Ştiu 
că ar trebui să trec peste sebastian,având 
în vedere faptul că a fost ucis de clary 
chiar în faţa mea,dar nu pot. nu pot să nu 
îl dispreţuiesc,chiar şi acum,pentru că mi-a 
împins fratele în ghearele reci ale morţii. 
a urî este un sentiment puternic,mai 
puternic chiar şi decât iubirea. eu simt 
această ură fierbând în mine de fiecare 
dată când îi este menţionat numele. 
diavolul în sine îmi inspiră mai multă 
milă şi compasiune decât ...el. trecând 
peste acest subiect nefast am primit o 
veste fantastică de curând. alec a vorbit 
cu magnus despre situaţia lui simon şi se 
pare că magnus are un plan care ar putea 
funcţiona. Presupun că şi valentie a avut 
dreptate într-o oarecare măsură...”a iubi 
înseamnă a distruge şi a fi iubit înseamnă 
a fi distrus“.
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angelic, iar după 10 ani în care valentine 
i-a fost tată, l-a abandonat în faţă casei 
părinţilor mei. ei l-au primit în familia 
noastră şi de atunci Jace a devenit ca un 
frate pentru mine şi fraţii mei. Înainte să 
cunosc tot adevărul însă ştiam doar că 
valentine l-a crescut pe Jace, nu şi toată 
încurcătura cu adopţia şi părinţii răposaţi. 
În momentul în care Jace l-a recunoscut 
pe valentine, acesta a găsit o oportunitate 
excelenţă de a ne induce tuturor ideea că 
Jace şi clary sunt fraţi, şi aşa a şi făcut. 
descoperirile nu se termină aici totuşi. 
am aflat atunci şi că valentine făcea 
experimente pe el însuşi cu ajutorul 
Pocalului mortal,dar şi pe copiii lui. 
din prima sarcină a lui Jocelyn,mama 
lui clary,a rezultat un băieţel,căruia 
i-au dat numele primului nephilim din 
lume-Jonathan. aparent, valentine 
amesteca sânge de demon cu mâncarea 
pe care i-o dădea lui Jocelyn. când a sosit 
timpul naşterii,bebeluşul avea nişte ochi 
negri şi goi că de demon. numai prezenţa 
lui emana energie negativă. Jocelyn nu 
a putut să îl accepte (cine ar face-o?), 
dar fiind conştientă că până la urmă este 
copilul ei, a încercat să îl îngrijească. ea 
nu ştia însă de ce nu-l putea iubi pe copil, 
pentru că încă nu ştia de experimentele 
soţului ei. 
când a rămas însărcinată cu clary, 
valentine a făcut acelaşi lucru, dar cu 
sânge de înger. cu puţin timp înainte să 

nască, Jocelyn a aflat de planurile soţului 
ei de a purifică şi extinde rasă nephilimilor 
prin a pune în pericol vieţile mundanilor 
obligându-i să bea din Pocal. ea nu a putut 
rezistă cu gândul că i-a fost alături unui 
om atât de maliţios şi nebun,aşa că a furat 
Pocalul de la el şi a fugit. 
legenda spune că acum 1000 de ani, 
războinicul Jonathan nephilim a reuşit să îl 
invoce pe Îngerul raziel,cerându-i să creeze 
o nouă rasă de oameni care să înfrunte 
pericolele ce se ivesc din cauza forţelor 
malefice, protejând omenirea. Îngerul 
raziel s-a ridicat deasupra lacului lyn şi 
i-a oferit lui Jonathan cele 3 instrumente 
mortale. sabia mortală, Pocalul mortal şi 
oglinda mortală. Îngerul şi-a oferit sângele 
în Pocal şi i-a zis lui Jonathan să îl bea. 
de atunci, o parte din puterea lui raziel 
s-a transferat în Jonathan devenind pe 
loc jumătate înger, jumătate om. raziel 
i-a spus că oricine bea din sângele unui 
nephilim sau din al lui va deveni şi acela 
un vânător de umbre la rândul lui, dar asta 
cu condiţia să supravieţuiască. Îngerul i-a 
poruncit să continue această rasă şi să 
ascundă instrumentele de necredincioşi şi 
de cei malefici. 
am învăţat despre asta când eram încă 
prea mică pentru a mă putea antrena 
şi am fost mereu fascinată de legendă. 
trebuie să încetez să mă mai gândesc la 
toate astea. va trebui să vorbesc cu cineva 
despre depresia în care întru,şi cine m-ar 

putea înţelege mai bine ca Jace? sper doar 
că va fi de ajutor. În felul acesta mă voi 
putea calma şi îl voi putea ajuta şi eu la 
rândul meu pe simon mai mult. Pot doar 
să sper că magnus ne va dezvălui acel plan 
misterios al lui cât mai repede, căci simt 
că o iau razna. oh, simon...dragul meu 
simon!... 

6 iunie 
speranţa se zice că moare ultima,iar în 
cazul meu este în comă de două luni şi 
nu pare să îşi revină prea curând. acesta 
era gândul meu până azi, însă magnus 
mi-a readus un licăr de fericire când în 
sfârşit mi-a dezvăluit planul sau. am 
fost chemată alături de clary la el chiar 
astăzi. ne-a adus la cunoştinţă faptul că 
îngerul raziel a fost de curând invocat 
din nou în lacul lyn. lucrul care este atât 
de special totuşi, este că această a fost 
a treia oară când raziel a fost invocat, 
şi de fiecare dată când un înger, chiar şi 
atât de puternic precum raziel se arată, 
este sleit de puteri şi sângerează puţin. 
magnus ne-a spus că sângele ce rezultă 
din trei invocări este suficient pentru a 
transforma pe oricine într-un nephilim, 
distrugând orice parte malefică din 
acea persoană. nu numai asta, dar şi 
desface orice blestem sau orice făcătură 
a oricărui magician sau demon, oricât 
de puternic ar fi el. asta înseamnă că tot 

ce are simon de făcut este să bea din 
lacul lyn cu Pocalul mortal devenind 
astfel un nephilim, şi îşi va aminti pe loc 
totul. când magnus a terminat de vorbit 
mi-am dus mâinile la faţă şi am realizat 
că plângeam. clary şi magnus se uitau 
amândoi uimiţi la mine. asta poate pentru 
că eu nu plâng niciodată, însă toate aceste 
informaţii şi toate prin câte am trecut 
până atunci s-au adunat şi nu am mai 
putut rezistă. când mi-am revenit puţin 
din starea aceea,am realizat exact ce 
tocmai se întâmplase. magnus ne dăduse 
soluţia de care aveam atâta nevoie. toate 
începeau să se aşeze la locurile lor,dar mă 
bucurasem prea repede. aparent,noi nu 
eram singurii care aflaseră de invocarea 
lui raziel,ci şi conclavul. aşa că au pus 
gărzi împrejurul lacului lyn pentru a ţine 
la distanţă pe oricine încearcă să ia din 
apă. chiar dacă noi suntem consideraţi 
eroi ai nephilimilor pentru că i-am învins 
pe valentine şi sebastian,conclavul nu 
ne va lăsa niciodată să îl transformăm pe 
simon,în special din cauza faptului că el 
a fost vampir. deci iese din discuţie ideea 
de a le spune celor din conclav ce vrem. 
În mod evident însă,nimic nu mă va opri 
din a-i readuce lui simon amintirile,aşa că 
am căzut de comun acord să le spunem 
noutăţile lui Jace şi alec,după care vom 
porni spre alicante să facem rost de apă 
din lacul lyn. Şi de Pocal...să nu uităm 
de Pocal. sunt prea aproape de a-l avea 
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din nou pe simon al meu lângă mine,şi 
nimeni şi nimic nu mă va opri. Îi voi aduce 
lui simon din acea apă,chiar de acesta va 
fi ultimul lucru pe care îl voi face în viaţă. 

8 iunie 
am pornit spre alicante în următoarea zi 
după ce le-am spus băieţilor ce ştiam. 
clary a făcut un portal care ne-a dus la 
periferia oraşului şi nu chiar în 
centru,pentru a nu intră prea mult în 
evidenţă. eram atât de plină de adrenalină 
încât aş fi putut traversa Pământul de trei 
ori într-o singură zi. am decis să mergem 
mai întâi la una dintre casele vechi şi 
uitate de lume din apropiere,pentru a 
stabili planul. Ştiam că va trebui să 
mergem prima dată după Pocal, în 
citadela acordurilor, şi am stabilit toţi că 
ne vom duce eu şi alec sub pretextul că 
tatăl nostru, inchizitorul, ne-a chemat 

acolo. astfel, nu va părea chiar atât de 
dubios. În timpul acesta, Jace şi clary au 
zis că se vor duce ei după apă din lac. cât 
noi eram plecaţi, magnus avea să rămână 
în casă şi să creeze o iluzie magică ce îi va 
distrage pe gardienii care apară lacul, 
astfel oferindu-le lui Jace şi clary mai 
multe şanse de reuşită. totul era fixat, aşa 
că am pornit fiecare la drumul lui. nu pot 
spune că nu mă simţeam terifiată de 
posibilitatea de a da nas în nas cu tata. de 
când el şi mama au decis că vor să se 
despartă, eu şi alec nu l-am mai văzut. 
lucrul acesta mă înspăimântă de-a 
dreptul,mai ales pentru că nu ştiam ce aş 
fi putut să îi spun. că îmi pare rău pentru 
el? a fost vina lui, aşa că de ce mi-ar părea 
rău...? că vreau să se întoarcă? ar fi o 
minciună. nu mai pot să îl privesc la fel 
ştiind că a înşelat- o pe mama, şi asta 
oricât aş încerca. În acele momente 
puteam să fiu complet sigură că şi alec se 

gândea la acelaşi lucru. i-am aruncat o 
privire încurajatoare şi ne-am continuat 
drumul în linişte. când am ajuns la 
citadelă, am ales repede intrarea din spate 
şi am mers cât de tăcuţi am putut spre 
sala armelor. acolo este ţinut Pocalul, însă 
nu mulţi deţin această informaţie. noi am 
fost nevoiţi să îl convingem pe magnus să 
între în mintea unuia dintre consuli pentru 
a afla. Şi nu am aflat doar locaţia 
Pocalului...magnus a vrut să se distreze 
puţin şi a adunat mai multe detalii. cine ar 
fi crezut că un membru al marelui conclav 
a visat dintotdeauna să devină balerin? 
trecând peste asta, în timp ce ne 
îndreptăm spre sală, am auzit paşii unor 
oameni venind chiar din faţa noastră. 
Prima mea reacţie a fost să mă ascund, dar 
nu aveam absolut niciun loc în care să mă 
fac nevăzută. niciun colţ, nicio uşă,niciun 
hol, nimic. aşa că, într-un moment sub 
presiune, l-am înfăşcat pe alec de o mână 
şi am început să fug cu toată viteza înainte 
pe lângă patru nephilimi. speram din tot 
sufletul că au crezut doar că iar se aleargă 
copiii consulilor pe holuri,şi am avut 
noroc. din spatele nostru am auzit un 
bărbat spunând: „ar trebui să fim mai 
stricţi cu copiii ăştia“. de parcă nu ar fi 
destul de stricţi şi aşa! În orice caz am 
reuşit să ajungem în faţa sălii, doar că să 
aflăm că uşa era încuiată. normal că era 
încuiată! la ce ne aşteptam noi să fie 
disponibilă tuturor celor care voiau din 
întâmplare o armă a conclavului? exact în 
momentul în care aproape am răbufnit în 
ţipete din cauza stresului, alec a scos din 
buzunarul de la spate o cheie. din câte am 
înţeles ulterior, magnus făcuse copii 
tuturor cheilor sălilor din citadelă pentru 
că, spunea el, „nu se ştie niciodată“. acum 
că mă gândesc mai bine, mă întreb cum o 
fi făcut el rost de cheile originale după 
care să poată face replicile. atunci însă 
asta nu mai avea nicio importantă. alec a 
deschis uşa şi am intrat rapid, înainte să ne 
mai trezim cu cineva pe cap. am folosit 
pietrele vrăjitoarei-specifice nephilimilor, 
care luminează în mâinile celor prin care 
curge sânge de înger- şi am luat camera la 
pas. am trecut de vitrinele cu „Primele 
arme“ şi am găsit Pocalul mortal într-o 
cutie de diamant, în faţă cutiilor cu „săbii 

ale Îngerului“. cu mare grijă, alec a 
deschis cutia cu o vrajă pe care a învăţat-o 
de la magnus şi eu am înlocuit Pocalul cu 
o replică pe care am luat-o de la institutul 
din new York. am băgat Pocalul în geantă 
şi am ieşit de acolo într-un suflet. am fugit 
până la casă unde îl lăsasem pe magnus 
într-un timp record, dar când am intrat şi 
l-am văzut, am încremenit. magicianul era 
atât de slăbit încât m-am mirat că nu a 
leşinat până atunci. ochii lui că de pisică 
deveniseră de un galben orbitor şi printre 
gâfâieli am auzit când ne-a spus „au 
probleme“. am simţit cum inima mi-a sărit 
în gât şi mi-am dat seama imediat că 
vorbea despre clary şi Jace. Fără a mai sta 
pe gânduri am alergat cât m-au ţinut 
picioarele spre lacul lyn. când am ajuns 
destul de aproape, i-am văzut pe cei doi 
luptându-se cu 5 demoni. unde erau 
gardienii când aveai nevoie de ei?! am dat 
să alerg înspre ei şi să îi ajut dar înainte să 
fac asta, l-am văzut pe alec ce abia se 
oprise şi observase scena dinaintea ochilor 
noştri. ne-am uitat unul la celălalt, parcă 
încurajându-ne reciproc, şi apoi am pornit 
să îi ajutăm pe prietenii noştri. am ajuns în 
spatele demonilor, şi exact în momentul în 
care unul dintre ei voia să îşi înfigă colţii în 
clary, alec a tras cu o săgeată în spatele 
lui şi demonul a înapoiat,incovoindu-se. 
un altul se îndrepta spre alec dar înainte 
să ajungă prea aproape de el,l-am ucis cu 
biciul meu. am văzut cum alec i-a distras 
atenţia unui alt demon şi Jace l-a 
înjunghiat în coloană, întorcându-se astfel 
în dimensiunea lui. În timpul acesta, am 
auzit un strigat înfiorător şi am presupus 
că încă un demon a fost ucis de clary. mai 
rămăseseră doi. unul din ei se îndrepta 
spre mine dar Jace l-a observat şi s-a 
năpustit asupra lui cu sabia Herondale şi 
l-a ucis. Pe celălalt demon nu l-am mai 
văzut,ceea ce însemna un singur lucru: a 
fost trimis şi el înapoi în dimensiunea lui. 
după ce ne-am asigurat că suntem toţi în 
regulă,am umplut repede un recipient cu 
apă din lac şi am fugit la casa in care îl 
lăsasem pe magnus. când am ajuns,am 
văzut că încă era mult prea slăbit să treacă 
prin portal,deci singura soluţie era să mai 
rămânem acolo ceva timp. l-am întrebat 
ce se întâmplase mai devreme şi el ne-a 
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explicat cum nişte demoni,care încă îi erau 
loiali lui sebastian,au aflat de planul 
nostru şi au vrut să ne ucidă. aşa că au 
aflat locaţia noastră şi când l-am lăsat 
singur în casă ei au intrat şi l-au vrăjit să 
nu poată opri iluzia magică ce îi ţinea pe 
gardieni la distanţă cât timp ei se ocupau 
pe rând de noi. din câte am înţeles, în 
momentul în care toţi demonii au fost 
ucişi în dimensiunea noastră vraja şi-a 
pierdut efectul. când a terminat de 
explicat ce se întâmplase, alec s-a dus la 
el să vadă cum îl poate ajută iar Jace şi 
clary se gândeau cum să ne scoată de 
acolo cât mai repede. eu însă...eu mă 
gândeam cât de aproape eram de 
momentul în care simon va redeveni 
simon. nu puteam decât să mă gândesc 
la cum va fi până când se va obişnui cu 
viaţa unui nephilim. Probabil că îi va lua 
mulţi timp să ajungă un bun vânător de 
umbre,dar eu voi fi acolo. noi toţi vom fi 
acolo pentru el. nu va mai trebui să se 
simtă exclus pentru că el este mundan sau 
vampir şi noi nu avem timp pentru el din 
cauza îndatoririlor noastre de nephilimi. 

acum va fi şi el unul dintre noi. eram 
cufundată adânc în gândurile mele când 
clary m-a strigat. Pe Înger, fata asta are o 
voce îngrozitoare când strigă. aparent 
găsiseră o metodă de a ne scoate de 
acolo imediat şi teferi. alec avea să îl lase 
pe magnus să îşi încarce puterile din 
energia lui, după care alec urmă să îşi facă 
un iratze (runa vindecatore) şi astfel îşi va 
reveni cât ai bate din palme. Zis şi făcut, 
timp în care clary a deschis un nou portal 
care să ne scoată de acolo. când am fost 
toţi pregătiţi, am trecut prin el şi am 
aterizat unii peste alţii în camera lui Jace 
din institut. exact...am aterizat. clary a 
plasat portalul pe tavan. câteodată nu pot 
să înţeleg ce e în mintea ei. am trecut 
rapid peste acest detaliu şi i-am împins pe 
toţi spre camera mea,unde trebuia să fie 
simon. Înainte să plecăm l-am anunţat să 
vină următoarea zi la institut să vorbim, şi 
de fiecare dată când vine acolo nu stă 
decât în camera mea. am dat buzna în 
camera şi într-adevăr, simon era acolo. 
stătea cu faţă înspre fereastră, dar când 
ne-a auzit, s-a întors. deodată devenisem 

foarte emoţionată, aşa că ceilalţi au fost 
nevoiţi să îi explice ce făcuserăm şi ce 
urmă să se întâmple. eu pur şi simplu 
stăteam în spatele lor, privindu-i reacţiile. 
am citit pe faţă lui confuzie, fericire că în 
sfârşit îşi va aminti totul, dar şi teamă. dar 
cui nu i-ar fi teamă dacă ar află că trebuie 
să bea apă dintr-un lac supranatural 
pentru a-şi aminti propriul trecut, fără a şti 
ce s-ar putea întâmpla după aceea? cu 
toate astea, când m-a prins studiindu-l, 
expresia lui s-a schimbat. atunci am văzut 
ceva ce nu mai văzusem de prea mult 
timp pe chipul lui: iubire şi încredere. 
Faptul că după ce s-a uitat la mine a decis 
că vrea să facă acel pas,să bea din 
Pocal,m-a făcut să înţeleg că el încă era 
simon şi în ciuda celor întâmplate, el mă 
iubea. Fără a mai sta pe gânduri m-am 
năpustit asupra lui şi l-am îmbrăţişat că şi 
cum nu l-aş mai fi văzut de o veşnicie, şi 
i-am spus să nu o facă. să nu bea din 
Pocal. atâta timp cât suntem împreună 
trecutul nu mai contează. atunci am 
realizat că cel mai important lucru nu era 
ca el să îşi amintească, ci că era întreg şi 

era lângă mine. se pot face alte amintiri, 
dar nu există un alt simon. după ceva 
timp, ceilalţi au plecat şi am rămas doar 
eu şi el. l-am îmbrăţişat din nou şi atunci 
cel mai neaşteptat lucru s-a întâmplat. 
lucrul pe care mi l-am dorit cu atâta 
ardoare şi după care am tânjit atâta amar 
de timp. acel lucru pe care credeam că nu 
îl voi mai auzi niciodată,sau că nu va mai 
avea niciodată acelaşi efect. În acel 
moment însă, am ştiut că totul avea să se 
schimbe din nou, dar în bine. a fost de 
ajuns doar să aud asta şi parcă toate 
planetele s-au aliniat şi totul devenise 
perfect. toate acestea datorate unui 
singur cuvânt spus de el: „izzy“.
isabelle lightwood

n.b. seria de cărţi se numeşte 
„instrumente mortale” de cassandra clare 
şi cuprinde 6 volume. am făcut jurnalul 
din perspectiva unuia dintre personajele 
principale, anume isabelle lightwood. În 
jurnal am prezentat sentimentele ei pe 
parcursul seriei şi am continuat acţiunea 
de la finalul ultimului volum. 
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la auzul acestui nume am încremenit. 
moment de câteva clipe am tăcut 
încercând să-mi controlez bătăile inimii 
care nu mai ascultau de mine. ce treabă 
avea el cu chauncey? mi-am zis….dar 
mâna neagră? era oare posibil? m-am 
uitat preţ de o clipă la Patch… care era 
înconjurat de nefilimi, mâinile îi erau 
prinse, iar faţa si gâtul erau pline de 
tăieturi, sângele proaspăt curgându-i 
uşor pe obraz până în dreptul gurii. ochii 
mi-au revenit asupra lui miller care mă 
privea tăios, intuind parcă ce gândeam. 
nu înţelegeam ce se întâmplă, dar de un 
lucru eram sigură, nu puteam să plec, nu 
fără Patch. Ştiam că se va supăra că nu 
l-am ascultat, că nu am fugit când mi-a 
zis, dar pentru mine era mai important 
să ştiu că el este bine. nu am stat mult 
pe gânduri şi mi-am dus repede mâna 
la buzunarul gecii de piele şi am scos 
un pistol, era pistolul lui Patch. nu mai 
făcusem asta până acum. o groază m-a 
cuprins, dar….am apăsat…am apăsat pe 
trăgaci, rugându-mă să nimeresc pe 
unul dintre nefilimii ce-l ţinea pe Patch 
astfel încât el să poată fugi. la auzul 
împuşcăturii, am aruncat pistolul şi am 
alergat spre ieşirea din depozit. În spatele 
meu Patch alerga. un zâmbet mi-a apărut 
în colţul gurii…reuşisem! sau aşa credeam. 
În sfârşit, el m-a prins din urmă şi m-a 
apucat de mână. nu mai aveam unde 
fugi, nefilimii ne înconjuraseră, însă Patch 
s-a adresat minţii mele spunându-mi să 
sar…o fracţiune de secundă, atât şi geamul 
depozitului s-a spart în mii de bucăţi. 
cioburile mi-au atins pielea, lăsându-mi 
răni adânci, mâinile şi picioarele îmi 
sângerau puternic. am început să 
alergăm, lăsându-l în urmă pe miller 
ale cărui vorbe mi-au ajuns la ureche: 
„nora grey, tu îl vei învia pe chauncey! 

„eram udă leoarcă, tremuram din toate 
încheieturile, afară ploua cu găleata, 
vântul îmi lovea faţa cu asprime, eu si 
Patch alergam prin ploaie pe străzile new 
York-ului în căutarea unui adăpost. eram 
singuri pe străzile pustii. el şi-a trecut 
mâna peste a mea, trăgându-mă mai 
aproape de el.
vremea se înrăutăţea, iar eu simţeam că 
nu mai pot continua. Patch m-a tras după 
el şi ne-am oprit în faţa unui hotel părăsit. 
urma să stăm acolo până se oprea ploaia 
sau... poate toată noaptea. 

Aceeaşi zi, ora 23:59
era aproape miezul nopţii, Patch era lângă 
mine în pat. nu puteam dormi, gândul 
la miller, la cuvintele lui… mă nelinişteau. 
În fond ce voia de la mine?...ce voia să 
spună prin eu îl voi învia pe chauncey?... 
mai mult ca sigur avea un plan, dar care 
era? în ce consta el? gândurile mi-au 
fost spulberate de atingerea lui Patch. 
m-a tras aproape de el, punându-şi 
braţele în jurul meu. Îi puteam vedea 
ochii negri, pătrunzători, zâmbetul lui 
sexy, care de obicei prevestea pericolul, 
însă eu m-am obişnuit cu gândul că 
nu toate pericolele înseamnă ceva rău. 
acum amândoi stăteam faţă în faţă, el s-a 
oprit să mă sărute, strângându-mă tot 
mai tare în braţe, iar eu mi-am strecurat 
mâinile pe spatele lui, putând să-i simt 
cicatricile, acolo unde erau cândva aripile. 
somnul m-a furat în cele din urmă, iar 
eu am început să visez…..era noapte, 
iar întunericul înghiţea peisajul. eram 
înconjurată de mii de pietre funerare 
sparte şi răsturnate, acoperite de inscripţii 
evreieşti aproape indescifrabile. În jurul 
meu domnea o tăcere înfiorătoare. Îmi 
puteam auzi până şi respiraţia. la câţiva 

metri de mine zăream 
conturul unui om, 
însă nu puteam 
să-mi dau 
seama cine este. 
am înţepenit, 
uitându-mă 
cum se apropie. 
răsuflarea mi-era 
grea, mâinile erau 
reci şi tremurau 
din cale afară. cu 
cât se apropia, cu 
atât îi puteam distinge 
chipul. era înalt, brunet, 
iar ochii…îi erau negri ca noaptea. din 
spate i s-au desprins două aripi negre 
ce se înălţau către cer. În bătaia luminii 
lunii l-am recunoscut, era miller, acel 
nefilim ucigaş care dorea răzbunare, era 
mâna neagră. a venit spre mine, ţinând 
un cuţit în mână, pe care fără să realizez 
mi l-a înfipt brusc în palmă. durerea pe 
care am simţit-o nu putea fi descrisă. 
am căzut în genunchi, ţipând cât mă 
ţineau plămânii şi uitându-mă la sângele 
ce-mi curgea din palmă. ochii îmi erau 
plini de lacrimi, iar obrajii îmi ardeau. o 
lumină mi-a străbătut privirea, venea de 
la un mormânt şi până să-mi dau seama 
stăteam chiar deasupra mormântului lui 
chauncey.

2 octombrie, dis-de-
dimineaţă
„nora…nora!„, am auzit încercând să-mi 
deschid ochii, era Patch care mă ţinea de 
mână. Pleoapele mi ş-au deschis încet, 
îmi simţeam capul greu şi nu mă puteam 
mişca de durere. Îl priveam şi-mi dădeam 
seama că a fost un vis…unul teribil. mi-am 
desprins mâna de a lui şi m-am uitat în 
palmă…nu era nimic, spre surprinderea 
mea, dar mă durea si încă foarte tare. 
m-am sprijinit de el încercând să mă ridic, 
dar îmi simţeam corpul de două ori mai 
greu, m-a tras la loc în pat, spunându-mi 
să mă liniştesc. Ş-a apropiat de mine şi 
m-a sărutat încet pe frunte. Preţ de o clipă 
am simţit cum durerea dispare.
m-am aşezat pe spate şi m-am lăsat să 
cad în braţele lui. el m-a prins uşor şi 

m-a cuprins cu ambele 
mâini. braţele lui 

îmi înlănţuiseră 
talia, ţinându-mă 
nemişcată, iar eu 
m-am cuibărit şi 
mai mult în el.
dimineaţa aceea 
a fost una lungă. 
stăteam lângă 

Patch, încercând 
să-mi dau seama ce 

înseamnă acel vis. mii 
de gânduri mi-au trecut 
prin cap idei şi idei, 

întrebări şi răspunsuri. aş fi vrut ca măcar 
unul să fie cel bun.

Cartierul Slaughterville
Patch şi cu mine ne-am dus să dăm o tură 
prin cartier. deşi nu era cel mai indicat 
loc unde să mergi să iei prânzul sau pur 
şi simplu să stai, nu aveam altă optiune. 
era cel mai aproape loc unde puteam 
ajunge pe jos. Încă de la intrarea în oraş 
am început să mă simt inconfortabil, mă 
uitam în jur şi vedeam genul de cartier în 
care toată lumea omoară pe toată lumea. 
de mulţi ani în acest loc, îşi crease o 
imagine tenebră. ne plimbam pe stradă, 
când ce să vezi? am zărit-o pe vee care 
purta o rochie neagră si nişte cizme facute 
cadou de mine. nu-mi venea să cred, 
vee, prietena mea cea mai bună, chiar 
era ea! am alergat spre ea făcându-mi 
loc printre oameni. alergam cît puteam 
de tare, dar nu reuşeam s-o prind. am 
strigat-o de câteva ori, insă vee a mea 
părea că nu mai aude.am tot alergat 
până ce am pierdut-o din ochi. mă uitam 
buimacă în jurul meu, dar nu mai era nici 
urmă de om, nici Patch nu mai era. eram 
singură in mijlocul pustiului. cum era 
posibil? nici o vietate nu-mi iesea în cale. 
oraşul murise brusc. ceaţa se lăsă peste 
el şi norii fumurii acopereau încet, încet, 
cerul. tot ce auzeam era foşnetul aspru 
al frunzelor. mi-am strâns haina pe lângă 
corp, continuând să merg pe lângă casele 
înfiorător de tăcut. Paşii îmi răsunau pe 
trotuarele pustii. aveam impresia că sunt 
urmărită, m-am uitat în spate, dar nu am 

Delphic, un 
depozit părăsit
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văzut pe nimeni şi totuşi această senzaţie 
nu-mi dădea pace. Îmi era atât de frică 
mai ales că îl pierdusem şi pe Patch. deşi 
era o linişte feroce in jurul meu, mintea 
mea urla. vorbeam singură, încercând să 
mă calmez. trebuia să găsesc un loc unde 
să stau până ce dispărea ceaţa. dar ce loc 
era sigur în slaughterville? nu am apucat 
să fac nici măcar un pas, când o mişcare 
bizară în faţa ochilor mi-a atras atenţia. 
la început am crezut că silueta îmbrăcată 
intr-o haină cu glugă este Patch, dar era 
mult prea înalt ca să fie el. m-am ascuns 
repede în spatele unei maşini şi am 
aşteptat până ce silueta a ajuns în dreptul 
felinarului aprins, asupra căruia aveam o 
perspectivă mai bună. m-am uitat drept la 
el, i-am recunoscut profilul şi am îngheţat. 
era tata! l-am urmărit păstrând distanţa 
până ce a ajuns în faţa catedralei orasului. 
a intrat înăuntru, unde sute de lumânări 
mici se reflectau în arcadele cupolei aurite, 
făcând ca aerul încărcat de tămâie să 
sclipească. a stat câteva secunde, timp în 
care rostea un fel de incantaţie sau aşa 
ceva, după care s-a îndreptat în partea din 
spate, unde era construit un cimitir. nu-mi 
venea sa-mi cred ochilor, era acelaşi 
loc ca cel visat de mine. coşmarul meu 
prinsese viaţă. l-am urmărit încercând să 
nu fac zgomot, însă miller s-a oprit, a dat 
jos gluga şi ce să vezi…s-a întors cu faţa 
spre mine zâmbind: „te aşteptam nora 
grey! „mi-a spus. i-am aruncat o privire 

rece, încercând să par indiferentă, ca şi 
cum nu s-ar fi întâmplat nimic, dar nu era 
deloc aşa. inima îmi bătea tare, iar gândul 
îmi era la o singură persoană, care acum 
trebuia să fie lângă mine, dar….nu era.
timpul a stat în loc pentru câteva 
secunde, tata mi-a aruncat o privire 
tăioasă şi pentru prima dară în viaţă, 
ne-am înţeles perfect. mă voia moartă. 
numai aşa bunul său prieten chauncey 
putea să se întoarcă la viaţă. am început 
să mă depărtez de el, în ciuda faptului 
că simţeam că-mi trece o ţepuşă prin 
genunchi la fiecare pas. am rupt-o la 
fugă, însă el era mai rapid decât mine şi 
m-a prins de ambele mâini, trântindu-mă 
la pământ. m-am ridicat cu greu şi am 
încercat să-l lovesc, însă el îmi anticipa 
fiecare mişcare. a scos arma…am auzit 
acel zgomot asurzitor şi am simţit durerea 
glonţului ce-mi străpungea carnea până la 
os. am ţipat atât de tare, fiind convinsă că 
o să mor pe loc, nu reuşeam sa ascot nici 
un cuvânt, îmi consumasem toată energia 
plângând zgomotos. acum întinsă pe 
pământul rece ochii mi s-au închis şi tot 
ce am mai apucat să văd era zâmbetul de 
pe buzele tatei.

Peste o săptămână, la un 
spital din new York
eram acolo îi puteam auzi pe mama, pe 

vee si pe Patch…însă nu-i puteam vedea. 
Încercam din răsputeri să deschid ochii, 
iar capul era pe punctul de a-mi exploda. 
mi-am ridicat pleoapele cu greutate, 
am privit în jur si mi-am dat seama că 
eram intr-un pat cu aşternuturi de un 
alb imaculat, iar alături stătea Patch. 
Pentru prima dată am zărit în ochii lui 
lacrimi. nu puteam vorbi de durere, însă 
nu era nevoie, căci un simplu zâmbet 
rezolva totul. mi-am plimbat mâna încet 
pe obrazul lui, ştergându-i lacrimile, iar 
în colţul gurii i-am zărit un zâmbet. În 
spatele lui am văzut-o pe mama şi pe 
vee care mă priveau neîncetat. eram 
atât de fericită ca le văd! Patch ştia la ce 
mă gândeam, îmi putea citi cu uşurinţă 
gândurile, care acum nu erau tocmai clare. 
Ş-a aşezat lângă mine în pat, făcându-le 
semn mamei şi lui vee sa aştepte pe hol. 
el a început să-mi povestească tot ce s-a 
întâmplat.
după o lungă serie de explicaţii am 
înţeles ce voia miller. trebuia să-mi dau 
seama încă din noaptea când am avut 
acel coşmar că tot ce dorea de la mine 
era sângele de nefilim care-mi curgea 
prin vene. de aceea m-a impuscat, căci 
doar aşa amicul lui mort putea lua formă 
umană.
m-a ademenit să vin în acel cimitir chiar 
de luna Heşvăn, lună în care îngerii căzuţi 
pot lua formă umană.

vee pe care am văzut-o a fost doar 
….o iluzie. a pus totul la cale încă de la 
început. Îl urăsc mi-am spus. cu siguranţă 
Patch ştia că miller mă va ataca când sunt 
singură, de aceea a plecat de lângă mine, 
pentru a putea să-l atace cînd se aştepta 
mai puţin. totul era limpede acum, mâna 
neagră nu mai exista, mă simţeam atât 
de bine, totul se sfârşise: Hank murise şi 
odata cu el şi dorinţa de a-şi învia amicul. 
cât despre mine pot spune că sunt fericită 
să-i am alături pe cei dragi şi pe îngerul 
meu păzitor, Patch, chiar dacă official nu 
mai era.

central Park
ne plimbam după-amiază târziu prin 
parc, era înnorat, dar cald, deprimarea din 
zilele precedente trecuse, iar acum eram 
mai apropiaţi ca niciodată. mână-n mână, 
treceam prin iarba înaltă, lovind-o cu 
piciorul, croindu-ne drum până la iesire. 
Patch era tăcut, s-a uitat la mine cu ochii 
întunecaţi în timp ce buzele i se înfiorau 
într-un zâmbet. Îl ţineam de mână. un 
pas greşit m-a făcut să mă împiedic de 
rădăcina unui copac, trăgându-l pe Patch 
dupa mine. ne-am rostogolit pe iarba 
caldă, răsucindu-ne si luptându-ne până 
ce unul din noi a cedat. 
când s-a aplecat să mă sărute i-am putut 
simţi întreg trecutul şi viitorul laolaltă.
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stăteam în compartimentul de fumători 
al unui vagon de la clasa întâi, eu, 
judecătorul Wargrave, care ieşisem recent 
la pensie din magistratură, fumam tacticos 
un trabuc şi răsfoiam cu interes deosebit 
ştirile politice din „times.’’ nu a durat 
mult acest interes căci în doar câteva 
momente lăsasem ziarul jos şi am început 
să privesc pierdut în infinitatea orizontului. 
agale, trenul intră în somerest. mă uitam 
la ceas şi observam că încă două ore mă 
despărţeau de destinaţie. Şi cum stăteam 
cu privirea pe geam, încercăm să îmi 
aminteasc tot ce citisem în ziar despre 
insula negrilor. mai întâi citisem o ştire 
despre un milionar american excentric 
ce tocmai îşi cumpărase o casă modernă 
şi luxoasă pe acea insulă. Însă amintirile 
mi se derulau în minte şi tocmai ce îmi 
amintisem că milionarul vânduse casa 
şi acum îi aparţinea unui anumit domn 
owen. se auziseră multe speculaţii cu 
privire la această insulă, în orice caz, insula 
negrilor chiar era un subiect de ştiri în 
toate ziarele !
scosesem, mai apoi, din buzunar o 
scrisoare de la o damă, pe care nu o mai 
văzusem de multă vreme, constance 
culmington. 
(„scumpul meu lawrence,  
sunt ani de când n-am mai auzit nimic 
de dumneata…trebuie să vii negreşit 
pe insula negrilor… e cel mai minunat 
loc din lume… să mai stăm de vorba 
ca-n vremurile bune, să ne bucurăm de 
natură…’’)

♣
Într-un alt compartiment din vagonul 
de clasa întâi, alături de alţi cinci călători 
stătea vera claythorne, cu capul rezemat 
de spătarul scaunului, ţinându-şi ochii 

închişi. se gândea că avusese un noroc 
formidabil când a primit slujba aceea, 
deoarece când cauţi serviciu pe timpul 
verii cel mai probabil găseşti un post 
amărât de îngrijitoare de copii; în schimb 
într-o perioadă ca aceasta găseşti mai 
rar un post de secretară. nici firmele de 
plasament nu prea puteau oferi aşa ceva 
şi totuşi uite că ea primise scrisoarea 
aceasta:
„am datele de contact de la agenţia 
skilled Women, care v-a recomandat. aş fi 
încântată să puteţi veni la lucru începând 
cu 8 august. luaţi trenul de 12.40, din 
gara Paddington. găsiţi în plic şi banii de 
drum. cu stimă, una nancy owen”.
În colţul de sus al scrisorii era trecută 
următoarea adresa: insula negrilor. iar 
acea insula a negrilor! Ziarele tocmai ce 
vorbiseră în ultima vreme.
Şi uite aşa încă opt persoane mai mult sau 
mai puţin implicate (Philip lombard,emily 
brent, generalul macarthur, doctorul 
armstrong, anthony marston, domnul 
blore, domnul şi doamna rogers) aveau să 
călătorească toţi în aceeaşi direcţie: insula 
negrilor!
În faţa gării oakbridge, câţiva oameni 
dezorientaţi se uitau în jur, aşteptând, 
parcă, pe cineva care să vină şi să îi ia. 
la sosirea celor zece „omuleţi” aceastia 
se îmbarcară în şalupe care îi duseră pe 
coasta unui deal stâncos, apoi o luară la 
vale, pe o cărare şerpuită care ducea spre 
sticklehaven. aici se vedeau câteva case 
băgate una într-alta şi vreo două bărci de 
pescuit trase la mal. În lumina soarelui 
care apunea, puteam zări insula negrilor, 
ieşind parcă din apă, undeva în partea de 
sud.
_ este ceva de mers până acolo! spuse 
vera, oarecum surprinsă. aceasta îşi 
imaginase cu totul şi cu totul o altă insulă 

situată mult mai aproape de ţărm, în 
mijlocul căreia să troneze o casă imensă, 
albă. Însă nu se zărea nici urmă de casă, 
ci doar o stâncă severă, care aducea cu 
un cap de negru uriaş. avea ceva sinistru 
în ea acea insulă şi cu toţii ne simţirăm 
pielea zbârlită de un fior rece în care 
persistă negura mistică a morţii.
barca o luă pe după stâncă, lăsând în 
urmă mici valuri înspumate. iar acum se 
zărea, în sfârşit, casa. era o casă grozavă! 
casa era pătrată, cu ferestre mari şi 
rotunde, având vederea către sud, aşa 
încât toată lumina pătrundea puternic prin 
ferestre. o casă pe măsura aşteptărilor, în 
care rafinamentul, luxul şi siguranţa erau 
la ele acasă. sau cel puţin aşa părea.
_ ce privelişte minunată! zise generalul 
macarthur, deşi se zărea în ochii lui 
tulburarea. locul acela era al naibii de 
ciudat.
Pe măsură ce urcau treptele, ajungând 
pe o terasă mai sus de mal, simţeam cum 
starea de spirit ni se îmbunătăţeşte. În faţă 
uşii de la intrarea în casă, deschisă larg, 
aştepta un majordom îmbrăcat adecvat, 
cu un aer straniu dat de înfăţişarea lui 
gravă. Însă casa era cu adevărat una 
dintre cele mai îmbietoare, iar priveliştea 
ce se vedea de pe terasă era magnifică…
majordomul înainta, făcând o plecăciune 
uşoară. era un tip înalt şi deşirat, cu par 
grizonat şi avea o strălucire în ochii care 
nu prea îmi inspiră siguranţă.
_ vă rog să mă urmaţi, zise el politicos. Ţin 
să vă anunţ că domnul owen nu va sosi 
pe insulă decât mâine, instrucţiunile pe 
care mi le-a lăsat pentru dumneavoastră 
sunt acelea că puteţi să faceţi tot ce doriţi. 
iar cină va fi servită la opt.

♣
vera o urmase pe doamna rogers 
către camera de sus. Femeia deschise 
uşa de la capătul coridorului, lăsând-o 
pe vera să păşească într-un dormitor 
încântător, cu o fereastră imensă care 
avea deschiderea către mare, în timp ce 
fereastră cealaltă dădea sprea partea 
estică a insulei.
_ vă rog să sunaţi la sonerie în cazul în 
care mai doriţi ceva, domnişoară! spuse 
doamna rogers, care avea o voce lină 
şi cam monotonă. vera o privi plină 
de curiozitate adăugând în urmă ei o 
exclamaţie: „ce femeie! Parcă era o 
stafie fără pic de vlagă.’’ 
rochia neagră pe care o purta şi părul 
strâns la spate îi dădeau o înfăţişare 
de om respectuos. avea totuşi o lucire 
ciudată în privire; poate din cauza culorii 
verde-cenuşiu pe care o avea sau poate 
de la agitaţia privirii care se plimbă 
constant de la un lucru la altul.“ Parcă se 
teme de orice. Şi de propria-i umbră” îşi 
spune vera.
Fiecare dintre invitaţii acelei case se 
făcuseră comozi în dormitoarele lor care 
de altfel arătau perfect decorate cu un 
mobilier foarte modern. Pe parchetul 
lustruit erau împrăştiate nişte covoare 
albe, persane, iar pereţii erau zugrăviţi 
în nuanţe deschise. cu toţii am coborât 
în living, unde ne-am strâns în faţă 
şemineului încărcând să ne cunoaştem 
între noi şi aşteptând cu nerăbdare 
cina ce urma a fi servită. vera se plimbă 
prin mijlocul camerei de zi şi găsi pe o 
măsuţă o poezie veche, pentru copii, pe 
care a citit-o tuturor.

Zece negri 
mititei

Roxana StanCu - clasa a XI-a H

„Zece negri mititei au mâncat la cină ouă
unul s-a-necat din ei şi-au rămas doar nouă. 
nouă negri mititei au stat nopatea până-n zori
unu-a adormit din ei şi-au rămas doar opt.
opt negri mititei au mers la devon în noapte
unul nu s-a-ntors din ei şi-au rămas doar şapte.
Şapte negri mititei spărgeau lemne lângă casă
unul s-a tăiat din ei şi-au rămas doar şase.
Şase negri mititei se jucau cu-albine mici 
Pe unul l-au pişcat din ei şi-au rămas doar cinci.

JurNAl ApoCrif



24 NAzuiNTe | noiembrie 2014ˇ ‚ 25

Însă nimeni nu luă în serios această poezie 
din copilărie, ci toţi ne amuzarăm, căci 
doar ne aflam pe insula negrilor. cina 
aproape se sfârşise… mâncarea fusese 
gustoasă, iar vinul numai bun. iar deodată, 
anthony marston spuse:
_ ciudate chestiile astea, nu-i aşa? În 
centru mesei ovale, pe un suport de sticlă 
circular se aflau nişte statuiete mici de 
porţelan.
_ negri!!! zise tony. că doar suntem pe 
insula negrilor. ei, da, sunt zece. chiar 
zece! ce haios! cred că sunt cei zece 
negri mititei din cântecelul pentru copii. 
la mine în camera este atârnat deasupra 
şemineului pe un pergament înrămat.
_ În fiecare cameră există acest catecel, am 
completat eu.
În liniştea ce tocmai se instalase se auzi 
deodată vocea. nimic din ce se petrecuse 
nu o anunţase. nimeni nu o intuise. era 
seacă, inumană şi pătrunzătoare.
‘’ vă rog să faceţi puţină linişte, doamnelor 
şi domnilor!
Fiecăruia dinte voi, prezent aici de faţă, i 
se aduc următoarele acuze:
1. e. g. armstrong, în ziua de 14 martie 
1925, i-ai provocat moartea numitei 
louisa mary clees. 
2. e. c. brent eşti direct respunzatoare 
de moartea beatricei taylor, 5 noiembrie 
1931. 
3. W. H. blore ai contribuit la moartea lui 
James landor, 10 octombrie 1928. 
4. vera e. claythorne l-ai ucis pe cyril 
ogilvie Hamilton, 11 august 1935 
5. Ph. lombard te-ai făcut vinovat de 
moartea a 2 membrii ai unui trib din 
africa, februarie 1932 
6. J.g.macarthur l-ai trimis cu bună ştiinţă 

la moarte pe arthur richmond, amantul 
soţiei dumitale, 4 ianuarie 1917 
7. a. J. marston eşti vinovat de moartea 
lui John combes, 14 noiembrie a anului 
trecut. 
8 .t. şi e. rogers i-ai pricinuit moartea 
doamnei Jannifer bray, 6 mai 1929. 
9. l.J. Wargrave eşti vinovat de uciderea lui 
edward seton, 10 iunie 1930. 
acuzaţilor, aveţi ceva de spus în apărarea 
voastră?’’

♣
vocea tăcuse. Preţ de câteva minute se 
aşternu o linişte mormântală apoi se auzi 
un zgomot puternic iar marton era leşinat, 
pe terasă, însă nimic grav. distracţia era 
pe cale să înceapă. Şi cu toţii au început 
să cerceteze problema. au pornit de la 
premise că nu putea fi niciunul dintre ei 
deoarece erau cu toţii la masă şi nimeni 
nu ar fi putut să aprindă gramofonul de 
unde veneau acuzaţiile. toţi l-au acuzat pe 
domnul rogers, însă acesta a precizat că 
nu a făcut nimic altceva decât să asculte 
ordinile domnului owen.
astfel, fiecare se hotărî să spună motivele 
venirii lor aici. Şi ajunseră la concluzia că 
cel mai probabil, nu există niciun domn 
owen. Însă toţi au încercat să povestească 
şi să explice acuzaţiile aduse pentru a 
avea încredere unii în alţii. cu toţii fură 
de acord că tot ce se întâmplă seamăn 
cu un „thriller” mai puţin anthony, care 
era un susţinător aprins al crimei! acesta 
lua paharul, dându-l peste cap. Înghiţi 
probabil prea repede, căci se îneca destul 
de rău. Faţa i se strâmbă, iar obrajii i se 
înroşiră cumplit. Încerca să-şi recapete 

răsuflarea şi imediat căzu de pe scaun. 
toţi rămăsesem încremeniţi, uitându-ne 
prosteşte la corpul prăbuşit pe podea.
toţi sărirăm să-l ajutăm, însă doctorul 
armstrong anunţă decesul tânărului : 
„e mort! Pur şi simplu mort!’’ nimeni 
nu înţelegea nimic şi toţi erau speriaţi, 
încercând să desluşească enigma ce 
tocmai s-a spus. 
ajunşi înapoi în sala de zi am observat că 
pe masă mai erau doar 9 negri. cine l-a 
luat? cum? astea sunt întrebări la care 
trebuia să găsim raspunsuri.“ acum au 
început să se bănuiască unii pe alţii, iar 
asta va aduce moartea tuturor“ se gândi 
generalul. 
ei bine, nu a durat mult şi asta s-a 
întâmplat. a urmat doamna rogers, 
generalul macarthur, domnul rogers şi 
toţi ceilalţi pan ace am rămas eu şi vera. 
cu fiecare moarte a celorlalţi dispărea 
şi o statuie. Însă acum eram doi şi doar 
o statuie, deci unul urmă să moară…. 
În schimb, nimeni nu ştia că eu cel care 
se presupanea a fi mort trăiam undeva 
ascuns…. Şi atunci cine era asasinul? 
rămasă singură în casă, o linişte 
mormântală se aşternu în casa ce până 
ieri era plină de zgomote ciudate şi unde 
moartea bântuia fiecare colţ al acelui 
loc, parcă blestemat. acesta încerca să îşi 
amintească ultimul vers din acel cântecel 
care, parcă, le-a conturat destinul şi 
sfârşitul.“ cum era?’’ se gândi vera, dar 
nici bine că nu meditase căci intrând 
în cameră a şi văzut o funie atârnată 
de tavan şi atunci îi se citeau pe buze 
versurile: ‘’ Într-o zi s-a spânzurat şi n-a 
mai rămas nici el!’’ statuia de porţelan pe 
care o ţinea în mâna îi căzu, se rostogoli 
până la gură sobei, unde se sparse. urcă 
pe scaun, cu ochii privind fix în faţă că 
un somnambul… Îşi aranja lanţul în jurul 
gâtului şi se gândi că aşa era cea mai 
simplă crimă posibilă făcută de cineva. 
aceasta dădu cu piciorul la scaun şi….. 
….criminalul? cine era? Şi eu? eu trăiam? 
Păi şi statuietele? nu mai era nicuna….. 
de abia atunci am realizat că eu eram 
asasinul…. un criminal ca niciunul altul… 
cum? de aceea am lăsat o scrisoare 
poliţiştilor ce aveau să investigheze 
cazul însă eu…. m-am sinucis!? Pentru că 

aveam o conştiinţă încărcată, cu toate că 
reuşisem să pedepsesc pe toţi ceilalţi care 
la rândul lor au fost criminali…
„Încă din tinereţe am descoperit că firea 
mea era un amalgam de contradicţii. 
credeam cu tărie în romantismul cărţilor 
însă simţeam o imensă plăcere sadică de 
a vedea sau de a provoca moartea… de 
câţiva ani incoarce, însă, am început să-mi 
pierd controlul, am început să percep o 
schimbare care se petrecuse în interiorul 
meu: mă simţeam copleşit de o dorinţa 
nebună să fac eu însumi o crimă. trebuia 
să ucid! aşa că am adunat oameni care 
au fost declaraţi nevinovaţi, deşi eu ştiam 
că erau mai vinovaţi că mine. nu îmi 
permiteam să ucid oameni nevinovaţi 
datorită simţului dreptăţii absolute cu 
care mă născusem. În toate cele relatate 
am presupus că misterul de pe insula 
negrilor va rămâne nedezlegat. nu vreau 
să dezvălui mai mult, pentru că doar un 
geniu ar putea desluşi enigma. tu vei reuşi 
? căci poliţiştii sigur nu. Pornind de la 
cel mai important indiciu:presupusă mea 
moarte. eram împuşcat în cap, un simbol 
din biblie, semnul lui cain. o întreagă 
filozofie a „morţii mele” pe care pun pariu 
că nu o vei cunoaşte. astfel… când veţi 
citi această scrisoare trupurile noastre 
neînsufleţite şi o problemă de nedezlegat 
vor fi găsite pe insula negrilor. ‘’
semnat: laWrence Wargrave

cinci negri mititei îndrăgeau legea, nu teatrul
unul s-a făcut jurist şi-au rămas doar patru.
Patru negri mititei merg la mare, draguţeii 
unul fu-necat din ei şi-au rămas doar trei.
trei negri mititei merg la zoo-n papuci noi
Pe-unul ursul l-a mâncat şi-au rămas doar doi.
doi negri mititei făceau plajă că nebunii
unul s-a prăjit din ei şi-a rămas doar unul.
un negru mititel trăia singur-singurel
Într-o zi s-a spânzurat şi n-a mai rămas nici el.’’
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să fii mamă singură nu e ușor. victoria 
tudor are doi copii, pe emilian și irina. 
a fost nevoită să-i crească singură pe 
aceștia, atunci când tatăl lor i-a părăsit, 
lăsând-o pe victoria pentru o femeie 
mai tânără. a fost greu să-i întrețină la 
început, deoarece toate ușile cândva 
deschise, acum i se închideau în față. 
cu timpul a reușit și numai ea știe prin 
câte a trecut, având mereu în minte 
bunăstarea copiilor săi. e o luptătoare. 
toată lumea i-a spus-o atunci când a 
reușit să-și cumpere din banii câștigați un 
apartament, dar ea nu se simțea așa. da, 
își privea copiii și știa că a făcut o treabă 
bună, chiar și de una singură. irina intrase 
la Facultatea de drept, iar emilian ocupa 
un post bun într-o firmă de publicitate. 
dar faptul că soțul ei o părăsise nu era un 
lucru ușor de uitat. Îl iubise mult, iar faptul 
că descoperise din senin dulapul acestuia 
gol o făcuse să se închidă în sine și să-și 
piardă încrederea în oameni.
uneori își dorea să uite tot. să uite că a 
avut un soț și că l-a iubit atât de mult, 
iubirea nefiind împărtășită. ba chiar voia 
să uite și de copiii ei, dacă asta însemna 
să-și uite soțul infidel. se simțea rușinată 
de acest gând, dar chinul său sufletesc 
era prea mare. Poate că expresia ai grijă 
ce-ţi doreşti, că s-ar putea să se întâmple 
nu este tocmai potrivită în acest context, 
dar într-o zi victoria chiar a început să 
uite. a uitat că s-a dus să cumpere pâine, 
a uitat să se încălțe atunci când a ieșit din 
casă, a uitat cum îi cheamă pe nepoții ei 
și care e numărul de telefon al fiicei sale. 
atunci când pusese cheile de la mașină în 
bolul cu zahar își spusese că a fost doar 
o greșeală minoră, cauzată de lipsa de 
odihnă sau de stres, dar atunci când s-a 
așezat la volan și nu a mai știut ce să facă, 
s-a panicat. și-a sunat fiica și a încercat 

să-i explice ce se întâmplă. a reușit cu 
greu să-i spună, deoarece nu își găsea 
cuvintele. irina a fost înţelegătoare cu ea, 
spunându-și că mama sa exagerează, dar 
că ar putea totuși s-o ducă la doctor. 
când a aflat că suferă de boala alzheimer 
a fost trei zile în stare de șoc. nu mânca, 
nu făcea nimic, neputând înțelege cum 
de se întâmplă una ca asta. emilian s-a 
văzut nevoit să-și susțină atât mama, 
cât și sora. suferea și el, dar în primă 
fază nimeni nu părea să observe asta. 
când irina și-a revenit din șoc s-au luat 
amândoi în brațe și au plâns, pentru că 
știau ce urmează. starea mamei lor s-a 
înrăutățit. Pierderea bruscă a memoriei a 
fost doar prima probă de foc. au urmat 
halucinațiile și reacțiile violente, sfârșind 
prin uitarea definitivă a copiilor ei. emilian 
și irina au internat-o într-un azil vizitând-o 
periodic, încercând prin fel și fel de 
metode să o facă să-și amintească. erau 
niște bieți copii fără speranță, chinuiți mai 
mult ei de boala mamei lor. victoria se 
liniștise datorită medicamentelor, nu mai 
avea halucinații și nici un comportament 
agresiv. Îi plăcea să stea la azil, asistentele 
erau mereu bune cu ea, deși niciodată 
nu putea să le rețină numele. uneori doi 
tineri veneau și o vizitau. nu știa cine sunt, 
iar uneori se enerva că tot vin să o vadă. 
era greu pentru emilian și irina sa vadă că 
propria mamă își uitase copiii, îi refuza și 
nu-i recunoștea niciodată când veneau în 
vizită.
emilian se resemnase cu gândul că mama 
lor nu își va mai aminti de ei. știa că o 
să moară în curând și-l durea să o știe 
murind în acest fel. irina, în schimb, se 
agăța de orice mică speranță. Îi ducea 
poze cu ei din copilărie sau mâncarea ei 
favorită, o îmbrăca în hainele ei preferate 
și îi citea ziarul de fiecare dată când 

o vizita. Într-o zi, hotărâse chiar să o 
ducă la casa părintească, în Humulești. 
Ziua a început frumos. irina avea un 
presentiment bun. simțea că mamei ei îi 
va fi mai bine, că poate o va recunoaște. 
Îi plăcea și ideea să o ducă la casa 
părintească. mama ei nu mai fusese aici 
de mult timp, de fapt, de când își pierduse 
memoria. emilian și irina încercaseră s-o 
mai aducă aici, însă drumul era foarte 
lung, iar țipetele victoriei insuportabile. 
– cine ești? îi spuse un glas cristalin irinei 
când intră pe ușă.
– o prietenă. azi te duc într-un loc frumos, 
dar vreau să fii cuminte.
deși mama ei nu o recunoscuse, irina se 
simțea liniștită. victoria era într-o condiție 
bună. vorbea mult și îi povestea irinei tot 
ce se mai întâmplase la azil. Îi povestise 
despre angela, colega sa de cameră, care 
în dimineața aceea vomitase și despre 
noile asistente pe care și le amintea destul 
de bine. În inima secătuită de putere a 
irinei lua naștere un izvor de speranță. 
ajunsă la Humulești, victoria se arătă și 
mai entuziasmată.
– ce casă frumoasă! zise ea. crezi că are și 
pod? oamenii țin secrete în pod! aș vrea 
să vad podul acestei case! crezi că are?
irina o apucă de braț și o conduse pe 
mama sa pe scări, spre podul mic și 
îngust al casei. erau multe lucruri acolo, 
majoritatea aparținuseră victoriei. e un 
loc bun unde să-și amintească ceva, 
își spuse irina. victoria privea fascinată 
vechile ei rochii și accesorii, nu îi păsa de 

praful din încăpere sau de posibilii șoareci. 
ce o veseli foarte tare fu o carte mică, 
îmbrăcată într-un material cu model floral 
pe care reuși cu greu să citească literele 
mari de tipar: Jurnal. 
irina, văzând-o atât de atașată de această 
cărticică își spuse că ar fi o idee bună să-i 
citească acesteia propriile amintiri din 
copilărie.
– mamă, victoria, vrei să-ți citesc din 
aceast jurnal?
– da, da! citește-mi ceva dintr-o zi de 
vara!
– bun, spuse irina zâmbind.

„Vara lui 1965
vara e aproape pe sfârșite, dar nu am 
reușit să scriu nimic în jurnal pentru că am 
fost prea ocupată. ce mai vară! bunicul 
mi-a dăruit cartea „amintiri din copilărie“ 
de ion creangă. mare mi-a fost mirarea 
când am citit-o, regăsind în ea locurile 
prin care eu mă plimb uneori. și brusc, 
mi-a venit ideea! de ce nu aș încerca să 
recreez copilăria lui creangă? era ca și 
mine, din Humulești, avea același spirit 
ștrengar și neascultător ca al meu. am fost 
foarte entuziasmată de ideea mea. Prima 
poznă a fost atunci când am fugit de 
acasă ca să mă duc la scăldat. Întâmplător 
și mama mea, întocmai ca smaranda 
îmi dăduse lucru de făcut. cum era de 
așteptat, eram fericită de reușita mea și de 
satisfacția și plăcerea pe care o simțeam, 
stând tolănită-n apa gârlii. și stând așa, 
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jucându-mă cu pietricelele, urmându-i 
exemplul lui nică, o și aud pe mama 
din spate, strigând după mine. m-am 
îmbrăcat repede și am fugit desculță spre 
casă, dar nu am scăpat de ceartă. ce m-a 
mai certat atunci! Însă pentru mine a fost 
o amintire deosebit de plăcută.
o altă pățanie de-a mea din vara asta. 
m-am hotărât să-l urmez pe nică în 
isprava sa cu pupăza din tei. numai că, 
întrucât nicio pupăză nu mă deranjează 
așa tare, am hotărât să scap de câinele 
vecinei, azorică. ce-mi mai dădea de 
furcă azorică asta! lătra cât era ziua de 
lungă, sărea la noi în curte, alerga păsările 
și îmi rodea rochiile de pe sârmă. odată 
era gata-gata s-o muște pe sora-mea! 
Planul meu avea să fie mai greu de pus în 
aplicare datorită faptului că azorică era 
mult mai mare decât o pupăză și foarte 
energic. iar când tata a venit cu niște 
bucăți frumoase de carne pentru masa 
de seară, am acționat spontan. am luat 
carnea și l-am ademenit pe azorică până 
aproape de ieșirea din sat, spre câmp. dar 
ce să vezi? vecina mea tocmai venea de 
la câmp și, neavând unde să mă ascund, 
m-a recunoscut! când și-a văzut câinele 
mai-mai să leșine! Însă eu nu m-am lăsat. 
am fugit de acolo cu câinele după mine 
și l-am dus departe, lăsându-l singur cu 
carnea care îmi mai rămăsese. Întoarsă 
acasă le-am vazut pe vecina și pe mama 
stând cu mâinile în șold în pragul ușii. și 
le-am spus... așa-s eu la vârsta cea fericită, 
și așa cred că au fost toți copiii de când 
îi lumea asta și pământul, măcar să zică 
cine ce-a zice...” victoria avea o privire 
visătoare. 
– Îmi amintesc povestea asta! amintirea 
asta e a mea!

irina tresări. Își dorea atât de mult ca 
mama să își revină, visase la momentul 
ăsta. se uită curioasă la mama sa. victoria 
o privea acum în ochi pe irina.
– irina? spuse aceasta.
– da, da, mama, eu sunt! irina! zise 
aceasta cu lacrimi în ochi, luând-o în brațe 
pe mama sa.
– am uitat... am uitat atât de multe! Îmi 
pare rău! vă iubesc atât de tare pe tine și 
pe emlian! vă iubesc atât de mult!
– nu-i nimic mamă, de acum totul o să fie 
bine, spuse irina cu speranță în glas.
Însă la fel de repede cum o recunoscuse 
pe irina, victoria se desprinse din 
îmbrățișare și se uită urât la aceasta, 
spunându-i:
– de ce-mi zici mamă? nu sunt mama ta!
irina rămase înmărmurită. Pentru o 
secundă uitase...uitase că mama sa are 
alzheimer, că nu e o boală de care se 
va putea vindeca vreodată. se depărtă 
de mama sa, începând să plângă tot 
mai tare. știa, știuse mereu ca nu mai e 
nicio speranță. dar așa e ea, optimistă. 
ignorase sfaturile lui emilian de a nu se 
încrede prea tare într-o posibilă vindecare 
a mamei lor și-și dorea un miracol. Își 
dorea ca boala să dispară ca prin minune 
și victoria să fie femeia care fusese odată. 
Își șterse lacrimile, cuprinsă de o revelație. 
mama sa nu își va mai reveni niciodată, 
dar era în regulă. Pentru prima oară în 
atâția ani o recunoscuse și-i spusese că 
o iubește! nu numai asta. Își amintise de 
copilăria ei și de emilian, iar asta era cu 
adevărat un miracol.
victoria muri a doua zi cu zâmbetul pe 
buze, iar irina știa că își adusese aminte 
de cele petrecute cu o zi înainte. murise 
fericită.

ajuns în vârful dealului, trag aer în piept 
şi-mi montez cortul ce va stă la baza 
şederii mele de la poalele muntelui. 
odată ce întunericul se aşterne, aprind 
focul şi mă uit gânditor în zare. uitându-
mă mai atent în jur, nu observ vreun 
element natural care să-mi stârnească 
curiozitatea fotografică. bineînţeles, era 
noapte, iar ochiul uman nu poate distinge 
cu certitudine o imagine clară. 
Focul începuse să se stîngă aşa că-mi 
găsisem ocupaţia de a-l alimenta. nu 
folosesc alte lemne, doar aprind brichetă 
încălzindu-mă. niciodată nu m-am 
considerat un om pentru care natură 
semnifică o linişte sufletească, ci mai mult 
un simplu fotograf ce se află la muncă 
încercând să capteze o imagine a naturii. 
mă trezesc devreme, cu o durere în spate, 
provocată de pământul tare ce parcă 
mă lovea la fiecare atingere, iar salteaua 
ce îmi era predestinată confortului se 

dezumflase pe timp de noapte. Îmi 
caut camera foto, dar îmi dau seama 
că dispăruse. caut disperat prin lucruri, 
încep să mă panichez precum un copil 
ce-şi pierde din ochi mama. Prin cap îmi 
trec mii de gânduri despre cum voi fi 
concediat de la revista“ explorer“ pentru 
faptul că nu am nicio fotografie ce mă 
poate face compatibil cu postul de 
fotograf. evident, cineva venise seară, în 
timp ce eu dormeam, şi a furat aparatul. 
Precis nemernicul care mi-a furat camera 
mi-a dezumflat şi salteaua sau poate 
salteaua a pierdut aer fără ajutorul cuiva. 
Întrebarea care mi-a venit în minte şi care 
îmi da târcoale minţii şi-n ziua de azi este“ 
de ce?” şi mai ales“ cine?” 
aventura mea întâlnise punctul mort al 
drumului, ca urmare a concedierii mele 
şi a dezamăgirii purtată pe umerii mei, 
urmată de veşnica întrebare predestinată 
hoţului“ de ce?”.

Hoțul de imagine
Radu StInGHe - Clasa a IX-a H
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a fost odată ca niciodată un împărat şi 
o împărăteasă care domneau peste un 
ţinut îndepărtat. ei aveau o fată de o 
frumuseţe rară cum nimeni nu mai văzuse 
până atunci. cel mai bine frumuseţea ei 
se vedea noaptea la lumina lunii. ochii 
ei erau asemenea unor flăcări verzi ce 
sclipeau aşa de tare, încât niciun muritor 
nu putea să îi privească fără să-şi piardă 
văzul, părul ei negru acoperit de un voal 
îi cădea peste umeri, iar întregul său corp 
putea fi văzut şi el odată cu apropierea 
lunii, care mirată de o asemenea 
frumuseţe a îndrăznit să o privească 
mai îndeaproape, părea că îl întrece în 
perfecţiune şi în feminitate chiar şi pe cel 
al zânelor descrise în basme. de cele mai 
multe ori tânăra rosalinda era asemănată 
cu un trandafir cu spini, căci pe cât de 
frumoasă era fata, pe atât de negru îi era 
sufletul. blestemată încă de la naştere, 
rosalinda era sortită să aibă un suflet rău. 
Fiind singura fiică a împăratului, acesta nu 
a mai suportat să privească răutatea din ea 
şi a încercat prin toate metodele posibile 
să rupă blestemul, dar în zadar. Până într-o 
zi, când la curtea împăratului au apărut 
feciori din toate colţurile ţinutului. Fiecare 
dintre ei auzise de nenorocirea care s-a 
abătut asupra prinţesei, însă niciunul nu a 
putut rupe blestemul.
Într-o zi, tot plimbându-se prin curtea 
palatului, regele văzu un tânăr grădinar 
îmbracat mai sărăcăcios, stând lângă palat 
şi minunându-se cât de frumoşi erau 
trandafirii ce înconjurau castelul. imparatul 
i-a spus pe un ton calm:
– degeaba te minunezi atât uitându-te 
la aceşti trandafiri, căci până şi cele mai 
frumoase flori au spini.
văzându-l mohorât pe împarat grădinarul 
îl întrebă:
– ce s-a întâmplat, mărite împărat de spui 
asemenea vorbe?
– am încercat din greu să rup blestemul 
pe care-l poartă frumoasa mea fiică, dar 

nimic nu merge. nu suport gândul că aşa 
va rămâne pe veci.
cu aceste vorbe împăratul şi-a luat la 
revedere de la grădinar şi posomorât, 
fără pic de speranţă a intrat în castel. 
intre timp, tânărul grădinar a plecat spre 
casă. Pe drum s-a tot gândit la vorbele 
împăratului şi şi-ar fi dorit să găsească o 
soluţie, dar nu avea nicio idee. Prinţesa era 
picată parcă dintre stele atât de frumoasă i 
se părea. stând el tot pe gânduri, deodată 
în faţă i-a apărut o femeie bătrână care i-a 
spus:
– am văzut cât de necăjit eşti, care este 
problema ta?
– Problema mea este că tot încerc să 
găsesc o soluţie pentru a rupe blestemul 
prinţesei rosalinda, căci mi-ar părea rău 
ca frumuseţea ei să fie pe veci umbrită de 
răutate.
– de mă vei asculta o să-ţi meargă bine 
căci eu sunt sf. duminică! dacă vrei să 
rupi blestemul asculta-mă cu atentţie: ia 
acest pocal de aur pe care am să ţi-l dau şi 
umple-l cu apă din Fântana de aur. după 
ce vei umple acest pahar, du-te la prinţesă 
şi dă-i-l să-l bea.
– dar unde o să găsesc fântâna?
– va trebui să mergi până în Pădurea 
neagră. calea până acolo este 
primejdioasă, aşa că fii cu băgare de 
seamă. Fântâna este păzită de un 
dragon….deodată sf. duminică s-a făcut 
nevazută.
tânărul grădinar, pe nume anos, făcu 
întocmai cum i-a zis sf. duminica şi porni 
la drum hotărât să-şi încerce norocul. in 
drumul său spre Pădurea neagră, trecu pe 
lângă un lac unde vezu o ştiucă argintie 
care se tot pârpălea pe uscat şi striga:
– bunule om, ajută-mă, nu mă lăsa să 
mor!!! aruncă-mă în acest lac, iar eu te voi 
răsplăti.
Zis şi făcut, gradinarul o apucă de coadă şi 
o aruncă în apă.
– Fapta ta va fi răsplătită! ia acest solzişor, 

îţi va fi de folos în călătoria ta. când va 
veni timpul acesta se va transforma într-o 
armură.
băiatul îi mulţumi şi merse mai departe. 
nu trecu mult timp că dete peste altă 
ciudăţenie a pământului:
– ajută-mă, ajută-mă! striga o albină care 
rămăsese cu acul înfipt într-o floare.
băiatul a apucat uşor acul albinei şi l-a 
scos, astfel eliberând albina.
– mulţumesc, bunule om, drept răsplată 
ia acul meu, când vei avea nevoie, el se va 
transforma în cea mai ascuţită armă.
după toate cele întâmplate, băiatul îşi 
continuă drumul. Şi tot mergând el, dă 
peste o mulţime de cai care mai de care 
mai frumoşi. Ştiind că drumul până la 
Pădure este lung, hotărî să ia unul dintre 
cai, însă nu ştia pe care. deodată, fix la 
câţiva metri, văzu o smârţoagă de cal 
urâtă şi bătrână care stătea departe de 
ceilalţi cai şi tot se plângea că pe el nu 
îl vrea nimeni. Pielea lui era zbârcită de 
bătrâneţe şi corpul îi era asuprit de foame. 
tot privindu-l aşa, tânărului grădinar i se 
făcuse milă de el şi îi spuse:
– nu fi trist că eşti altfel decât ceilalţi cai 
şi vino cu mine în călătorie, căci eu văd în 
tine un adevărat prieten. Pe loc mârţoaga 
cea bătrână s-a transformat într-un 
armasar puternic cu aripi.
– mulţumesc că m-ai ales pe mine în ciuda 
aspectului fizic, promit să-ţi fiu loial în 
călătoria ta.
si cu aceste cuvinte băiatul îşi continuă 

drumul călare pe armăsarul care zbura ca 
vântul şi ca gândul.
merse, merse cale lungă până când în 
cele din urmă, cei doi prieteni au ajuns la 
Pădurea neagră şi nu trecu mult timp că 
şi apăru dragonul cu şase capete. tânărul 
anos ştia de la sf. duminică de acest 
pericol şi fără a mai sta pe gânduri scoase 
solzişorul primit de la ştiucă, iar acesta se 
prefăcu într-o armură. apoi, scoase acul 
albinei care pe loc se transformă într-o 
sabie cu cel mai ascuţit tăiş. anos luă 
sabia, se repezi cu iuţeală la dragon şi îi 
tăie dintr-o lovitură toate capetele. scoate 
pocalul de aur şi îl umplu cu apa din 
Fântâna de aur păzită de dragon. 
ajuns la castelul împăratului, acesta i se 
arătă. tânărul îi povesti toate peripeţiile 
prin care trecuse şi îi spuse că în final 
are leacul pentru blestemul prinţesei. 
impăratul uimit porunci să fie chemată 
prinţesa rosalinda. la vederea acesteia, 
tânărul anos rămase uimit de frumuseţea 
ei şi fără a mai sta pe gânduri îi dădu 
băutura. din ochii prinţesei ieşeau doar 
raze de bucurie. acum frumuseţea ei fiind 
atât de sclipitoare, împăratul o îmbrăţişă şi 
îi spuse lui anos:
– mulţumesc, dragă anos. ai dat dovadă 
de curaj şi motivaţie în călătoria ta. de 
aceea îţi voi da orice îţi doreşti.
Şi astfel, prinţesa rosalinda s-a căsătorit 
cu tânărul anos şi au trăit fericiţi până la 
adânci bătrâneţi. Şi-am încalecat pe-o şa şi 
v-am spus povestea aşa.

Tânărul grădinar
Tania Neacșu - Clasa a XI-a H
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I. 1947
vântul bătea cu putere îndoind crengile 
copacilor, iar lumina roșiatică a amurgului 
crea un teatru al umbrelor în încăpere. 
Prin ferestrele înalte se zărea încă soarele 
pe jumătate ascuns în infinitul încă alb al 
orizontului. Într-un colț al odăii, o femeie 
tânără, în brațe cu un copil, abia șoptește 
o doină. ochii pruncului se deschid și 
privesc într-alții, albaștrii ca apele râurilor. 
ridică mâna și apucă în pumnul mic și 
firav o șuviță din părul ca de abanos 
al mamei sale. buzele ei se ridică ușor 
într-un zâmbet trist. Îmbrățișează copilul, 
îi sărută duios fruntea, apoi se ridică și se 
oprește în fața geamului privind cum doar 
o dungă rozalină a mai rămas din uriașul 
disc de foc. 
când în cameră domnește întunericul, 
copilul începe să plângă. ea îl leagănă și, 
în șoaptă, îi spune:
– nu plânge, aliosha. n-ai de ce te teme. 
monștrii nu se ascund în întuneric...

II. 1941
– Herr beilschmidt, îți spun: am patrulat 
prin acest orășel nenorocit și uitat de 
lume de cinci ori până acum. nu se va 
întâmpla nimic. Propun să renunțăm și ...
– Herr donitz, sunt conștient că nu ne 
aflăm în pericol. știu că dumneavoastră ați 
fi dorit să vă aflați acum la bucurești sau 
poate într-un alt mare oraș al reichului, 
dar în ”acest orășel nenorocit și uitat de 
lume“, cum îl numiți, am fost încartiruiți. 
trebuie să ne facem datoria față de țară și 
de Führer .
glasurile celor doi bărbați răsunau cu 
putere în orașul parcă părăsit. deși 
era lumină afară, soarele se ascundea 
în spatele unor nori ca de cenușă. cei 
doi își strâng mai bine mantalele în 
jurul trupurilor și își continuă drumul, 
întorcându-se anevoios la cazarmă.
Friedrich îl supraveghează cu atenție 

pe donitz; nu are încredere în el. avid 
de glorie militară și putere, cu greu își 
stăpânește impulsurile, acest defect 
transformându-l într-o mașină de luptă 
incontrolabilă. ”Poate chiar acesta este 
motivul pentru care l-au trimis aici, 
gândește Friedrich, reichul nu are nevoie 
pe câmpul de luptă de oameni care nu 
pot da ascultare ordinelor“. se oprește, 
își trece mâna prin părul său blond și 
oftează. ”În momente ca acestea mi-ași 
dori să mă aflu din nou în acheen. să pot 
privi apele cunoscute ale rhinului, cum 
străbat defileul și cum privesc sfidător, de 
sus, castelele de pe stânci....nu! nu pot 
gândi astfel. aici se joacă un război ce va 
șterge rușinea țării, iar eu voi participa!”. 
Pornește înainte, în ochii săi albaștrii 
strălucind curajul și determinarea.
de după nori, soarele își arată timid razele, 
iar străzile îngustele ale orașului sunt 
scăldate într-o lumină aurie. Friedrich 
înaintează, plimbându-se în neștire. 
deodată, se oprește ca trăsnit. În fața sa 
era o femeie într-o rochie albă, pletele 
negre curgându-i pe umerii subțiri. ochii 
ei mari, albaștrii și speriați, îl priveau pe 
Friedrich cu mirare; mirare ce el simțea că 
se regăsește și în ochii lui. nu a văzut-o 
niciodată și totuși simțea că o cunoaște. 
Privirea ei îi aducea aminte de apele 
rhinului, de acasă, de cunoscut ... și în 
același timp de ceva uitat, îndepărtat, pe 
care întâlnirea privirilor lor l-a deșteptat. 
din înfățișarea ei, Friedrich a înțeles 
că și ea simțea la fel. au trecut unul 
pe lângă altul, privindu-se cu mirare și 
bucurie. Făcând câțiva pași, Friedrich se 
oprește și își întoarce privirea. ea făcuse 
aceeași mișcare, împinsă parcă de o 
forță misterioasă. apoi a dispărut. ”oare 
cine era? o cunosc ... și totuși nu chiar...” 
gândește Friedrich, continuându-și 
drumul. 
razele de lumină s-au ascuns din nou 
după nori.

III.  1942
– operațiunea uranus a fost dezastroasă. 
războiul acesta nenorocit nu se va 
mai termina, șoptește Friedrich. este 
extenuat și răvășit de gândurile sale 
sumbre. Întâlnirea cu tânăra misterioasă 
îi întorsese lumea cu susul în jos. victoria 
și gloria țării și-au pierdut în ochii lui 
valoarea incomensurabilă, iar ordinele 
Führer-ului nu-i mai par de necontestat. 
”de un an gândesc așa ... și ... de un an nu 
mai am pace“, își spune el. ”ar trebui s-o 
uit. Probabil e căsătorită ... și chiar dacă nu 
e ... cum aș putea s-o iubesc? nu e ariană 
...” vocea din mintea sa nu-i dădea pace, 
în timp ce el așteapta la capătul aceleiași 
străzi, sperând să o revadă. ”și dacă ar 
trece acum ... ce i-aș spune?”
se uita insistent la mica biserică din 
centrul orașului, purtând numele unui 
voievod legendar și care de un an părea 
mai intimidantă. soarele iese dintre nori, 
razele cad pe cupola îmbrăcată în metal. 
reflecția luminii îl orbește pe Friedrich, 
însă treptat începe să distingă conturul 
unui corp ... apoi a unei fețe și, în final, al 
unor ochi. 
– ea este! suspină el. 
totuși rămase neclintit în penumbra 
străzii, privind-o. ea dădu să intre în 
biserică, dar se opri întorcându-se. Privirile 
lor se întâlniră; unul scăldat de lumină, 
celălalt ascuns de întuneric. intră în 
biserică.
un oftat prelung părăsește buzele lui 
Friedrich. Pleacă.

IV.  1943
Friedrich nu mai suporta orășelul străjuit 
de munți. În ultimii doi ani, micul labirint 
de străduțe înguste, care înconjurau 
biserica, a devenit temnița lui. Îi era 
lehamite să stea, dar nu voia să plece. a 
refuzat să meargă în permisie, renunțând 
să-și vadă familia doar de dragul ei. spera 
să o revadă. ea era singurul motiv pentru 
care rămăsese; gloria nu mai însemna 
nimic, iar ordinele erau simple vorbe-n 
vânt.
de astă dată era convins că avea s-o 
revadă. era ca și cum o forță divină i-ar 

fi împins unul spre celălalt. mergea pe 
strada pe care se văzuseră prima dată 
cu un singur țel în minte. când ieșii din 
penumbra străzii, în brațe îi căzu cineva. 
Privirea lui o găsi pe a tinerei și se simți ca 
străfulgerat. o bucurie enormă îl copleși, 
iar lumea din jur se pierdu. se vedea cu ea 
în brațe, în fața rhinului, privind cum apa 
înfruntă stâncile. ea îi grăia ceva, într-o 
limbă pe care el nu o recunoscu. dar nimic 
nu mai conta.
– Je suis desolée. Je n'ai pas eu l' intention 
de vous frapper . 
vocea ei melodioasă îl aduse înapoi la 
realitate. se uită la ea buimac, până reuși 
să formuleze un răspuns.
– non, c'est pas grave ... c' est ma faute. 
Je suis Friedrich beilschmidt ... 
– Je m'appelle simina Popescu. enchantée 
de vous recontrer .
– simina ... ce nume frumos. 
– cunoașteți româna? Întrebă uimită, în 
timp ce buzele roșii îi zâmbeau cald.
– da. sunt în țară din 40 așa că mi-am 
ocupat timpul învățând, având în vedere 
că nu se întâmplă nimic aici. simina râse, 
iar apoi, cu obrajii îmbujorați spuse:
– aici m-am născut și pot să vă spun că 
până la venirea dumneavoastră totul era 
monoton. Plecă privirea și continuă: v-am 
observat acum doi ani pe stradă și anul 
trecut la biserică.
– mi s-a părut că vă cunosc ... mi se pare 
că te cunosc.
mărturisirea lui o șocă. ochii ei se 
deschiseră larg, iar ea se îmbujoră și mai 
tare.
– și mie mi se pare că te cunosc ...
se priviră prelung, apoi se îmbrățișară ca 
doi vechi îndrăgostiți copleșiți de dorul 
despărțirii.

V. 1944
– trimite veștile la moscova. Frontul 
germano-român a fost înfrânt, iar târgu 
Frumos este în mâinile noastre.
– am înțeles, domnule general braginsky.
Friedrich privea cerul albastru, stând pe 
spate în iarbă și rezemându-și capul în 
poala siminei. mâna ei fină îi mângâia 
părul blond, însă Friedrich era măcinat de 

Malul stâng al Rinului
Maria-Alexandra vlAd - Clasa a X-a H
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gânduri rele. Fruntea i se încruntă fără să 
realizeze. simina se opri, îl privi duios și 
întrebă:
– ce te macină, iubirea mea? 
el oftă prelung și își indepărtă privirea de 
la cer.
– rușii au străpuns frontiera de est. 
armata roșie a pătruns în țară și 
înaintează rapid către capitală. mă tem 
că ruta pe care o vor folosi va trece pe 
aici ... și regele vostru a întors armele ... 
noi suntem acum dușmani. o privea cu 
seriozitate și tristețe știind că în curând 
vor fi despărțiți. regimentul meu se va 
preda.
simina închise ochii, apoi trase adânc aer 
în piept și spuse:
– Hai să fugim. să plecăm din țară...
ochii lui Friedrich se deschiseră larg. 
nu-și putea crede urechilor.
– nu! așa ceva nu se poate ... te-aș pune 
în pericol ...
– -mai ții minte când mi-ai spus că mă 
cunoști, îl întrebă ea serioasă, iar eu ți-am 
spus același lucru?
– da...
– atunci ai încredere în mine. știu un 
drum. vezi munții aceia? este o trecătoare 
către ardeal ... am putea ajunge în 
ungaria, apoi să mergem în germania ... 
am putea reuși.
– simina, e mult prea riscant. ai fi în 
pericol dacă ne-am întâlnii cu armatele 
inamice, dar și cu cea nemțească.
– Friedrich, dacă stăm aici tu vei muri, 
dacă mergem măcar avem o șansă 
...măcar ... Îl privii înmărmurită. În acel 
moment îi aminti de statuia lorelei 
veghiând cursul rhinului, pe care a 
văzut-o de atâtea ori când era copil. el își 
plecă ochii și se gândi. ”are dreptate, își 
zise, dacă stau, mă vor omorî rușii, dacă 
plec poate avem o șansă.” o privi pe 
simină și încuviință.
– la noapte, ne întâlnim în fața bisericii. 
nu lua hărți sau planuri. nu te vor putea 
acuza așa. 
Friedrich privi luna cum se-nalță, 
olgindind lumina în cupola bisericii, care 
căpătase ceva supraomenesc. contururile 
negre ale copacilor parcă încercau 
s-o apuce și s-o distrugă, însă ea era 
protejată de forțe divine. simina îl luă 

de mână, îl sărută apoi plecară. Întoarse 
capul o ultimă dată, privind sanctuarul 
înconjurat de lumina lunii din care simina 
ieșise de atâtea ori. o răceală îi încleștă 
inima, când realiză că ea nu se va mai 
întoarce aici niciodată. strânse cu forță 
crucea pe care o purta la gât.
drumul era anevoios, iar întunericul 
crunt. din când în când, luna răsărea 
dintre copaci și lumina calea. cei doi 
îndrăgostiți mergeau ținându-se de 
mână. 
– simina, unde suntem? Întrebă Friedrich 
gâfâind. de zile întregi călătoreau prin 
păduri, trecând munți și coline, urmărind 
izvoare sau râulețe. am trecut în ardeal 
măcar?
– da. Încă puțin și ajungem in nordul 
transilvaniei, iar acolo am putea fi în 
siguranță. 
se opriră amândoi pe malul unui râu. 
Friedrich era extenuat. tandru, el o 
îmbrățișează, apoi o sărută pe simina. 
ea își pune brațele după gâtul lui, iar 
el își promite că în germania se vor 
căsători și vor avea împreună o nouă 
viață. Își lipește palma de cea a siminei, 
într-o simetrie perfectă. rămân așa 
până când luna se ascunde între nori. 
susurul liniștitor al apei îi poartă în lumi 
îndepărtate, lumi în care se iubesc pe 
malul stâng al rhinului.
a doua zi, când se trezesc sunt 
înconjurați de soldați. 
Friedric o strânge în brațe pe simina. 
soldații își au puștiile ațintite către ei, însă 
nu trag. dintre copaci se ivește un bărbat 
înalt și blond, îmbrăcat într-o uniformă 
verde, având pe piept numeroase 
decorații. Înaintează printre soldați, 
ochii lui albaștrii și reci privindu-l cu ură 
pe Friedrich, apoi îndreptându-se către 
simina, înduioșindu-se parcă. instinctiv 
o strânse mai mult pe tânără, care privea 
speriată în jur.
– cine ești? tună bărbatul. 
– Friedrich. răspunse el într-o suflare.
– careva să zică ești neamț, iar după 
situția în care te afli ești dezertor. 
bărbatul se apropia, iar la un semn al 
său mai mulți soldați tăbărâră pe Friedric 
despărțindu-l de simina. 
– nu este dezertor. aici s-a născut, la 

sibiu, grăi tânăra. barbatul se întoarse 
către ea. Zâmbește acru și spune:
– și să înțeleg că tu ești ibovnica lui. 
rușinos, o femeie ca tine, frumoasă, pură, 
nu ar trebui să fraternizeze cu un dezertor.
– nu e un dezertor, el ...
– este. o întrerupse bărbatul. se apropie 
de Friedrich și îi smulse de la gât o cruce 
neagră cu brațe egale. aceasta este crucea 
reichului; este un dezertor, iar tu îi scunzi 
fapta.
Friedrich simțea cum îi zvâcnesc tâmplele. 
știa că o să moară, de la început a existat 
posibilitatea, dar nu putea să conceapă să 
fie rănită și simina. 
– ea nu are nicio vină.
bărbatul îl privi cu superioritate, apoi 
un zâmbet diavolesc i se ivi pe chip. 
Făcu semn soldaților să lase puștiile jos 
și scoase din mantaua sa un revolver 
de argint pe care era încrustată o stea, 
în interiorul căreia erau încadrate două 
simboluri. Friedrich încremeni când 
bărbatul se apropie de simina. Îi puse 

o mână în jurul brâului și o trase înspre 
el, în ciuda protestelor ei. când o sărută, 
Friedrich dădu să îl atace, însă un zgomot 
asurzitor și atât de cunoscut lui străpunse 
văzduhul. 
simți o durere cruntă în piept, iar hainele 
i se umeziră. auzi țipătul îndurerat al 
siminei și râsetele batjocoritoare ale celor 
din jur. Își simțea trupul greu și căzu la 
pământ. i se păru cu aude susurul unei 
ape, iar în fața ochilor o văzu pe simina 
pe malul fluviului, privindu-l drăgăstoasă 
și ținând în brațe un copil. un zâmbet îi 
împodobi fața înainte de a simți frigul 
intrându-i în oase. ridică privirea, căutând 
cerul, însă ochii i se împăienjeneau. 
Întunericul îl răpi chiar în momentul în 
care răsuflă pentru ultima dată.

VI. 1947
– monștrii sunt printre noi. iadul e gol, toți 
demonii sunt aici. Zise femeia în timp ce 
lacrimile îi curgeau șiroaie pe obraji.
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demult, pe vremea când spaţiul abia a 
apărut, în adâncul lui, forme de viaţă roiau 
în diferite locuri. creaturi cu trăsături 
asemanătoare omului, luau naştere în mii 
de colţuri din întreaga galaxie sub numele 
de Pegasieni. creaturi fermecătoare ce 
aveau un chip luminos, urmat de un trup 
perfect, părul lor era asemănător aurului 
şi cădea uşor pe spate, iar pe feţele 
lor zâmbeau necontenit zorile curate 
ale dimineţii, aripile albe precum un 
suflet pur erau înățate mai mereu la cer, 
arătând optimismul lor, erau într-adevăr 
nişte minuni. Pentru că nu aveau o casă 
comună, un loc unde să stea, aceste 
creaturi s-au hotarât să construiască 
aşa numitele planete, locuri în care pot 
convieţui, locuri unde să crească. timp de 
o sută de ani au muncit din greu dându-le 
anumite forme, culori şi mărimi, de la alb 
până la albastru sau roşu. ei le-au numit în 
diferite feluri: Pluto, marte, venus…până 
când au ajuns la ultima şi anume…terra. 
ea trebuia să fie perfectă, căci acolo urma 
să locuiască viitoarea rasă.
neavând destulă lumină pe cer, noaptea, 
ei au format mici obiecte strălucitoare pe 
care în final doreau să le numească stele. 
ele aveau să împodobească cerul cu 
sclipiri orbitoare creând astfel mai multă 
lumină pentru definitivarea planetei. au 
încercat din greu aceste creaturi, folosind 
prafuri, substanţe, dar nimic, cea dintâi 
stea nu era completă. un singur element 
mai trebuia pentru a da strălucirea 
necesară. neştiind ce să mai facă au cedat. 
creatorul acestei idei nu s-a dat bătut, a 
perseverat, a continuat să creadă că visele 
sunt posibile, că noua planetă va avea 

o şansă. în final, a căzut în genunchi cu 
steaua în cele două braţe ale sale aproape 
distruse de atata munca şi a început să 
plangă. ochii erau scufundaţi în lacrimi şi 
fără nici o speranţă în glas a spus:
– gata!!!! renunţ! care ar putea fi 
secretul?
lacrimile i s-au scurs pe stea, iar aceasta 
a început să strălucească din ce în ce mai 
mult, împrăştiind o lumină aurie. creatura 
şi-a deschis ochii şi a privit uluită la noua 
sa creaţie. o stea cu cinci colţuri, mai 
strălucitoare decât orice exista până la 
acel moment, o creaţie unică ce avea să se 
împrăştie, să fie un simbol ceresc. acum 
lacrimile i s-au transformat în zâmbete. a 
alergat la ceilalţi şi a început să strige:
– există speranţă!! bucuraţi-vă!
Întreaga populaţie de Pegasieni căci aşa 
se numea rasa lor s-a adunat în jurul 
creatorului şi fericiţi i-au spus:
– eşti un erou, noi nu am crezut că se 
poate ca această stea să fie construită, tu 
ne-ai arătat contrariul. Îţi mulţumim!!!
– nu este nevoie, căci la un moment dat 
şi eu mi-am pierdut speranţa până când 
am văzut aceasta minune ce se hrăneşte 
cu emoţiile noastre. trăind în fiecare zi pe 
spatele nostru.
În final, steaua a fost creată şi pusă chiar 
în mijlocul cerului unde a rămas până 
astăzi, iar planeta a fost finalizată, ba mai 
mult de atat, chiar populată, rămânănd 
supravegheată de creatorii ei şi sub 
ocrotirea primei stele ce nu a încetat să 
strălucească nici măcar până astăzi.
steaua va exista atâta timp cât pe planeta 
terra vor exista emoţii, trăiri, afecţiune, 
oameni sensibili şi... speranţă.

Cea dintâi stea
tania nEAcȘU - Clasa a XI-a H
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Tehnica 
autosugestiei

Familia

Daria Mihaela DuMITRacHe - clasa a XII-a G

bolile pot fi provocate de idei – asta 
afirma neurologul francez charcot. ipoteză 
extrem de interesantă dacă o analizăm 
din perspectiva tehnicii autosugestiei. 
mai precis, autoinducția unor cogniții 
repetate (negative în cazul nostru) care-i 
pot restructura subiectului anumite 
convingeri adânc implantate în structura 
personalității. cu cât subiectul uman 
persistă în gândurile sale, fie ele chiar și 
ireale, sfârșește prin a le considera veridice. 
astfel, pănă și o minciună repetată ajunge 
să fie crezută. Poate că un exemplu 
edificator pentru autosugestia de tip non 
rațional este instaurarea sentimentelor, așa 
cum bine afirma scriitorul camil Petrescu, 
spunând că iubirea este autosugestie 
irațională. această tehnică autosugestivă, 

funcționează conform legii efectului, și 
anume, dacă o acțiune se consolidează prin 
succes, tinde sa fie continuată, iar dacă se 
soldează prin eșec, tinde să fie abandonată. 
În cadrul cognițiilor negative, această 
lege poate fi cu ușurință observată, spre 
exemplu, în cazul istericilor, nevroticilor 
sau chiar depresivilor, gândurile iraționale 
și negative îi conduc într-o spirală 
descendentă de congiții, tocmai datorită 
faptului că activitatea intelectivă dă 
rezultate ”scontate“. subiectul începe să se 
simtă anxios, neîmplinit, neadaptat, ajunge 
să sufere de mania persecuției și așa mai 
departe până la ipohondrie și în final la 
anormalitate psihică. dar acesta este doar 
un exemplu concludent pentru a descrie 
modul în care autosugestia negativă se 
instaurează în instanța subconștientă.

Alexandra aNGHel clasa  a IX-a A

ce este familia? unora li se pare că este 
o bătaie de cap, dar pentru alții și pentru 
mine, înseamnă totul. Părinții, frații și ceilalți 
membri sunt singurele persoane care 
întotdeauna îți vor vrea binele. 
mama, unul dintre cei mai importanți 
membri, este cea mai sfântă și de încredere 
ființă din viața mea. o mamă întotdeauna 
te va considera copilul eu indiferent de ce 
faci. te va ajuta întotdeauna fizic și moral. 
termenul „prieten“ este valabil și se poate 
folosi doar în cazul mamei. o fată ar trebui 
să aibe o relație foarte deschisă cu ființa 
care i-a dat viață. 
tata, alt membru important, este psihologul 
meu. slăbiciunea oricărui tată este fiica lui. 

mă înțelege puțin mai bine când am o criza 
adolescentină, dar nu legată de băieți. a 
avut o copilărie mai liberă decât a mamei 
și de aceea știe ce gândește un copil de 
vârsta mea. simt că alături de părinții mei 
pot face orice. 
Fratele meu este motivul pentru care 
zâmbesc de fiecare dată când ajung acasă. 
oirce prostie am făcut, mi-a fost alături 
indiferent de ce s-ar fi putut întâmpla. Fără 
ei aș fi nimic. 
sper ca într-o zi să am și eu la rândul meu 
o familie ca a mea, iar copiii mei să se 
bucure de cei mai tari bunici.
le doresc tuturor oamenilr ce am eu, adică 
afecțiune, înțelegere și multă dragoste.

eseu
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Dor
suflet înmărmurit de cofoză,
Plângi precum un prunc
iubești doar ce-a rămas.. o poză
Într-un suspin adânc.

În taina nopții înstelate
gânduri negre te-nconjoară..
visele-ți sunt spulberate
de o dragoste amară.

ochii plini de dor, de jale
tânjesc după trupul blând..
Ființa ei încântătoare
și-a spus ultimul cuvânt..

declarație
a ta sărutare pură
topește orice supărare..
iubește-mă, apoi te jură
că voi fi a ta rază de soare.

Fii tu astrul meu pereche,
să pășim în infinit
șoptește-mi dulce în ureche
că nimic nu s-a sfârșit..

Rătăcire
Hoinar în propriu-mi destin
am ajuns din a ta vină,
totul mi se pare-un chin
În clarul de lună plină.

Pădurea freamătă în lipsa ta,
În gând apare-un chip angelic..
unde ești, iubita mea ?
rătăcesc, îmi spune ea.

Trandafir
trandafir sublim,
spinii tăi mă-nțeapă,
străpung sentimente, viață..
tot ce eu aveam divin.

trandafir îmbietor,
tu simbolizezi iubirea..
trecătoare ca un nor,
Îmi este acum fericirea.

poezie
Cristina 

NIţov
Clasa a XI-a H

Alecsandra 
BoRHAN 

Clasa a X-a G

Anda 
MoLDovEANU 

Clasa a XII-a F

Bianca-
Cristina 

SToICA 
Clasa a IX-a H

Păstreaza-mă
Păstrează-mă în 
buzunarul blugilor tăi rupți
nu-ți cer să mă păstrezi în suflet
nu mereu o să ai sufletul la tine.

Păstrează-mă în albastrul
ochilor tăi
aș vrea să stau acolo toată viața.

Păstrează-mă în ploi 
și în soare
În zâmbete, în săruturi 
și-n lacrimi de pe obraz 
desprinse.

eu te păstrez aici
în pagini scrise. „

Gânduri târzii 
târziu, adânc în noapte, 
stam singur meditând. 
cum răsfoind o carte, 
-Ţi vezi sufletul plângând. 

cufundat în gânduri 
amarul dor zicând: 
„am trupul plin de fumuri 
nu mă lăsa plăpând. „

trezindu-te la viaţă, 
uită de dor şi-amar 
îndepărtând aceeaşi aţă, 
a dublului coşmar. 

Asonanță de toamnă
de-am fi nemuritori
și ne-ar ucide timpul
am fi vii și totuși morți
Într-un infern de vise.

și toamna de ar fi mereu 
captivă în sufletul meu,
ar înțelege poate,
imnul eternității moarte.

așa e scris
basmul nerostit al vieții
cântarea dulce a singurătății,
Parfumul etern al morții...

cad frunze și oameni mor
de gând de viață și de dor,
În sufletul meu și-n sufletul lor,
e toamnă și aș vrea să zbor !

Frumusețea ta 
demonică
ii otrava -n inimă deșertică,
glasul ei suspin-adânc
Junghiată de săgeți
vorbe-amare fără sens arunc...
și ce aș vrea să mi te scoți
din inima deșertică,
o, tu, frumusețe demonică!
și-aștept zile trecând...
lumea plângând și suspinând
de-ale mele cuvinte moarte
și parcă n-aș fi vrut să te dau 
de-o parte,
dar inima cu mintea 
plânge-armonică
o, tu, săgeată demonică!
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Sete
un filosof nevrednic, singur, caută logosu-n chivot,
timpul se scurge din clepsidra scrisă în cartea de tarot,
caută moartea spre-nviere, apoteoza de zelot,
Întreaga viaţă-a căutat locul spre univers, spre tot.

miros de mir arde-ncăpere, foi de trabuc o învelesc,
Pustiu şi rece duce-o viaţă, desprinsă parcă din burlesc,
o viaţă dusă în simboluri, păcate ce-l ademenesc,
caută fericirea veche, raiul pe-un drum scurt, diavolesc.

numere sacre, pentagrame, cercuri pătrate, limbi uitate,
credea că poate să găsească lumile vechi printre păcate.
setat pe lumea materială şi plin de însemne ciudate, 
grăbit să caute-nţelesuri, nerabdător să intre-n moarte.

credea că totu-i de la sine, că a-nţeles şi că-i momentul,
Întins pe lespedea de piatră îşi savurează sentimentul…
Şi-a vândut sufletul ce pleacă, respectând angajamentul,
visul se termină când soarele înghite-ncet mintea şi templul!

Hipnoză
mă infiltrez în spaţiu-timp fără planuri pe prognoză,
suflet uşor în raţiune, poartă-m-aievea către gnoză,
c-am ţesuturi în necroză şi vorba-mi doarme în hipnoză,
duhuri rele joacă-n mine precum zmeii cei din proză!

scârbita-mi privire slabă loveşte-n tonuri de vulcan.
cenuşa sfântă tace-a ploaie, norii se-adună pe tavan,
gânduri am prinse în spirală, purtate-n cer de hurican,
caut ceva ce nu găsesc, aura-mi caută în van.

bordeie-nalte, cai grăbiţi şi oameni ce se-uită ciudat,
unde-s neghiobii cei haioşi? unde se află al meu sat?
unde-s vecinii de pe dealuri şi unde-i plaiul plin de mac?
dacă aşa-i viitorul meu, Zamolxe, fă-mă iarăşi dac!

Alecsandru 
BIțUNă 

Clasa a XII-a C
Omnia Vanitas
Pesemne stol de vanităţi,
rup tihna-ţi turburată,
Şed pâlcuri de infinităţi,
Pe firea-ţi conjurată,
Penelul curge a pustiu, 
asemeni, muza-i beată,
scrib conformist şi ageamiu, 
de geniu altădată, 
crepuscular şi măturat, 
Pătat în socotinţă,
săruţi himere, spânzurat,
livid de stăruinţă, 
Pe când trezie făureai,
În cântec de scatiu, 
cu stih pe poalele lui mai 
te-ai iscălit corbiu, 
cu moarte făr’ de vreun regret, 
ai scăpătat azurul, 
aşa ai renăscut poet,
ce rima ţi-i cusurul.

cave canem
s-ar gudura iubirea truculent
Şi dor ce mi-ai fost dat arendă,
ce raţiuni devin legendă 
când vălătuci satiric fum 
dement 
s-a rafina. 
s-ar scutura doar macul năclăit 
de-a sângelui insanitate,
ce plină-i luna de păcate! 
când duh malign, tu, spirit tălmăcit,
de te-ai vedea…
văzut-au sparte vasele d-agat
Pântece culte dând năvală,
neghiob tu viciu în răscoală
sadea pe copcă mort surâs ratat
s-ar reproduce.
văzut-au carte rasele de foşti 
serenitate doară-n neguri, 
cleştar în adevăr de regnuri. 
s-a înfierat zglobiu simbol pe proşti,
deşertăciune-n tâlc despre miciuni 
nicio palavră desluşită…
Poetul dară ce recită? 
Şi negreşit s-a pierde pre genuni 
am împietrit o hidră despietrită, 
am pedepsit pedeapsa lui atlas, 
Pâine din circuri circulară 
mâncat-au doi flămânzi sătui.

Mărturisire despre proşti
când vin mimoze negru înţolite, 
la porţi de ceriu ţi-am luat seama, 
cu ochiu-ţi repezindu-mi teama,
sărindu-ţi joaca printre acolite 
clavicula ce-am suspinat `preună,
Periplu-i rar mă fascinează, 
coapsele-ţi soli pentru amiază, 
ti-i geană lungă mugur de furtună.
deunăzi la piept mi te-am plecat,
să-ţi caut rostul tot în beznă,
cu lacrime sucite-n gleznă,
Plângeam doar glod astâmpărat.
că poate-am mers pitic pe catalige,
să-ţi caut tâmplele prin nouri, 
Şi să ţipăm printre ecouri
de ne-am găsi când n-a mai ninge....
Şi să mai râd la sânu-ţi cald m-oi potrivi
când susurul în şuşoteli ne va privi,
Şi să mă plâng la sânu-ţi rece m-aş lăsa 
când laşă nimf-a dimineţii ai pleca...

poezie
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Anastasia 
DUMBRăvEANU 

Clasa a XI-a H

Cosmin Tudor 
RăDUț 

Clasa a XII-a B
noapte de iarnă
lângă satul nemişcat
Fumul iese tremurat
dintr-o casă mică, verde
ce-n peisajul gri se pierde.

Înăuntru o femeie
cu ochii ca o scânteie
Şade tainic şi profund
Pe un scăunel mărunt.

cu mâna caldă şi plăpândă,
cu palma gingaşă şi blândă 
Femeia leagănă un prunc
Şi-nspre geam priveşte lung.

după sticla ca de gheaţă
natura-i lipsită de viaţă
scuturând norii pe ea
un covor paşnic de nea.

vede soba cenuşie,
torţa roşie, pustie,
mistuind lemnul cel tare
cu forţă şi nepăsare.

se uită atunci la prunc
cel mai dulce, cel mai scump,
el doarme un somn profund 
Învelit şi înfăşat.

Durere de 
Septembrie
vestea cumplită din somn m-a 
trezit,
Prin vocea tremurândă a unui 
frate rănit,
ce prin cascade de lacrimi, 
încerca să îmi spună,
că alex e mort și asta nu-i glumă.

un prieten drag s-a dus, nu e 
păcat ?
nu-mi vine să cred, că soarta l-a 
luat,
dar cine sunt eu, să port un 
război ?
cu viața cea crudă ce-l ia dintre 
noi.

o da ! un frate ce-l vrea înapoi,
ce noapte de noapte-ar lupta în 
noroi
s-ar bate cu monștri și cu strigoi
ca alex să vină din nou printre 
noi.

dar pecetea de mult a fost pusă,
de-o fiară ce acum va fi supusă,
de-un monstru biped ce nici n-a 
oprit,
la scena macabră în care-a rănit,
Patru ființe cu greutăți de un zid,
ce-o viață întreagă au osândit,
ce zi de zi au încercat,
să rămână puternici pentru a-l 
lor băiat.

nu mai am cuvinte, ca să descriu,
sau mai bine zis nu-mi vine,acum 
să le scriu,
dar trebuie moștenirea s-o duc 
mai departe, 

să-i pun viața toată, anii într-o 
carte.
nu-mi aduc aminte când s-a 
născut,
nu-l știu chiar de mic, îns-ași fi 
vrut,
să cunosc un pilon, ce prin vânt 
și ploi,
stătea neclintit, nu dădea înapoi.

un astfel de om era el mereu,
Puneai baza pe-o stâncă, nu 
pe-un derbedeu,
ce ținea la al său, frate mai mic,
ca ochii din cap și asta-i nimic,
ce pentru prieteni, nu prea conta,
un gol în inimă, mie-mi lăsa.

o întâmplare mi-a povestit,
despre cel mic și sunt chiar uimit,
care într-o zi, o minge-a primit,
de la cel mare care-a sosit,
să vadă ce face un mic fotbalist,
dar în schimb de asta, vede-un 
copil trist.

alex i-a zis, să nu se joace în 
curte,
că va sparge mingea și nu va lua 
turte,
Însă acest, mic pritindel,
dă mingea în spini, cu un croșeu,
aceasta se sparge instantaneu,
Pocnind în toate părțile, ca un 
sufleu.

atunci el ia, o parte din minge,
Punând-o pe cap și o atinge,
ca pe o coroană de domnitor,
nu ca pe un plastic mirositor,
Pentru a compensa greșeala 
făcută,
și cu acest gest și combătută.

Plimbare sub clar de lună
Fluieră printre pomi vântul 
Şi parcă mă duce cu gândul 
Prin noaptea pustie
iute, ca o făclie.

merg în întunericul profund
Prin pădure mă cufund
Şi zăresc o lună plină
care-mi face rar lumină.

aud zgomotele nopţii
alegorii de-ale morţii
ce mă urmăresc de parcă
vor din drum să mă întoarcă.

Foşnetele tremurânde
mă sperie de orişiunde
mă întorc, privesc, tresar
dar îndată şi dispar.

Ştiu însă că e doar frică
Şi-mi continui drumul liniştită,
Frica de necunoscut,
Prin negrul nopţii absolut.

Răcoarea de toamnă 
cerul gri şi întristat
Pare a fi revoltat
Pe natura care moare
când se face iar răcoare.

Frunze cad şi-apoi adorm
Pe pământ cu-atâta dor
dor de vară, dor de soare
de căldura-mbietoare.

iar eu stau la geam, privesc
cum toate se risipesc
Şi dispar treptat, deplin
Plâng, oftez, apoi suspin.

se simte deja pe strada
răcoarea de toamnă-ndată 
Păsări nu mai ciripesc 
totul e prea bătrânesc.

Pe asfaltul rece, umed
nu se-aude niciun sunet.
nicio vorbă, niciun pas
Fără lume,fără glas.

poezie
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Andrada 
YUNUSoGLU EYLUL-

SABo 
Clasa a XII-a D

Chirurgie
cu ale tale mâini murdare,
ai furat sufletul din mine.
și din puritate ai creat
tot ce-nseamnă vulgaritate.
și of, ce dureros a fost,
când îmi rupeai fiecare os!
și cu tendoanele te jucai,
și parcă inima mi-o înțepai.
de parcă aș fi fost un cobai.

și masa tot rece era,
iar tu cu bisturiul deschideai,
Fiecare colț al minții,
Fiecare durere a inimii.
și ochii îți străluceau
când părți din tine 
tu găseai.
tocmai de ele te agățai,
tacticos le disecai.
Pe fiecare rană a mea deschisă,
Puțin spirt tu puneai,
și-un zâmbet infantil mimai.

dar eu eram desprinsă de durere.
din coma mea, eu te priveam.
și-atunci în ochii tăi am zărit
o urmă de frustrare.
iubirea mea încet, încet moare.
și-apoi grăbit te văd
cum încerci să pui totul la loc,

și-ncepi să coși tot ce-ai deschis,
și-ncepi să plângi,
apoi să țipi.

iar eu ușor, ușor mă-ntorceam,
și cu ochii în lacrimi te priveam,
cum ai distrus tot ce-am avut,
și semne multe ai făcut,
cuvinte de nedescifrat
ai aruncat atunci în graba ta.
când ai încercat să pui la loc 
tot ce-ai furat.
și ce-s aceste răni deschise?
de ce lasă cuvintele desprinse?
și de ce ai păstrat inima?
te rog s-o pui la locul ei!
nu vreau să fiu creația ta,
nu vreau să am amprenta ta!

dar tu deja m-ai disecat,
tu deja m-ai recreat,
În graba ta.
și tot ce țin în suflet acum,
sunt copci și urme de scrum,
sunt lacrimi amare,
Plăceri carnale.
nimic nu mi-ai mai lăsat pur.
n-ai vrut un trup să îl consumi,
ci o inimă s-o ai, a ta,
să știi că poți s-o faci să bată,
atunci când a ta e moartă.

Azilul de nebuni
iubirea-mi joacă feste iar.
Încerc să mă opun...dar în zadar.
Şi mă reîndrăgostesc,
Şi parcă înnebunesc.
Şi-o iau de la început.
„bine ai revenit 
În azilul de nebuni!”

În stânga stau cei deprimaţi,
În dreapta cei fascinaţi.
iar eu rămân pe dinafară.
am venit pentru a nu ştiu a câta 
oară
Şi ei se miră când mă văd,
spunându-şi în sinea lor
că-s singura ce mă reîntorc
În acelaşi loc.

iubirea asta-i fascinantă.
aş face orice s-o mai gust o dată
Şi încă o dată, şi încă o dată...

Fă-ne azi iar copii!
ce bine ar fi
să mai fim copii
Pentru o zi!
am fugi, am zâmbi,
Fără griji, fără gânduri.
am fi iar copii
Pentru o singură zi.
am lăsa tot ce ne preocupă acum
Şi-am fugi pe drum,
n-am obosi...oricum.
Părinţii ne-or căra.
ne-or povesti,
câte-n lună şi-n stele
Fericiţi că noi
mai ştim a fi copii.
măcar pentru o zi.

nespusele
am vrut de-atâtea ori
să-ți spun că te iubesc,
dar mereu mă opream
când credeam c-o să reușesc.
și fluturii încă-i păstrez
Poate într-o zi îi voi lăsa
să-și ia zborul.

dar tot se reîntorc,
vin odată cu dorul.
iar sărutul pe care mi l-ai furat
l-am păstrat ascuns în inimă,
de lumea asta haină.
și-am îmbuteliat în timp
orice sentiment avut pentru tine.
așteptând momentul opoturn,
să capete contur.

Septembrie, spre sfârșit…
vântu-mi zice să mă duc,
apa-mi zice să nu uit,
cerul parcă îmi șoptește:
copilă dragă, iubește!

norii-mi par mai bucălați,
soarele mai înțepat,
Păsările mai colorate,
Florile sunt înaripate.

ochii tăi îmi par mai veseli,
dar zâmbetul parcă nu-ți mai iese
și când de mână tu mă ții,
simt de parcă suntem iar copii.

știu că o să mă trezesc,
iar noi n-o să mai fim la fel,
Pentru că lucrurile își au propriul curs
și noi suntem doi fii rătăcitori.

spune-i pe limba lui,
că încă-l aștept de parcă-i luni.
și spune-i că intru la două,
deci mai are timp, încă nu plouă.

să-i pui în zâmbet, dacă poți
Puțină magie,
Puțină fantezie,
ceva din praful meu de stele.

În dar ce-ar fi să-i dai
Puțină dragoste din rai?
niște aripi și-un sărut,
și spune-i că nu m-ai văzut.

spune-i să-mi dea un mesaj
atunci când ploile se-ntorc,
la sfârșitul lui septembrie
Îl aștept în al nostru loc.

Poate atunci...
calcă ușor,
Fii delicat!
nu intra încălțat
În inima mea.

lasă la ușă
orice dor nespus,
orice amor răpus,
de timpul trecut.

intră tiptil,
și-ntreabă subtil,
unde ți-e locul,
Îţi voi arăta drumul.

când înăuntru vei păși,
vei găsi doar o formă a mea!

nu o trezi, te rog, nu țipa!
te așteaptă pe tine,
de toată viaţa…

cine mai știe oare
când a adormit?
Însă dac-o trezești,
Încearcă să n-o dezamăgeşti!

ia-o de mână și să-i spune-i atât:
că de data asta și tu ai crescut
că nu mai sunteți doi copii,
și-o luați de la început.

Poate atunci,
dar doar atunci,
când sinele tău se-mpletește cu al meu
Putem părăsi camera.

poezie
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Ploaia
atât simt…
atât scriu.
e-o viaţă prost organizată,
continuă să cadă, în şir neîncetat,
cu-n zgomot mut, din ceru-ntunecat,
o sumedenie de gânduri.
vorbe, şoapte în repetate rânduri
cad … fără umor,
cad … mult prea uşor
se duc fără speranţă în praful înăbuşitor
aşa se sting odată cu ele
o parte din visele mele,
vise ce-mi tulburau neliniştea…
Şoapte, atât de line,
ce-mi dădeau la schimb uimirea
nimic din ce este nu e ce-a fost,
nimic din ce-a fost nu va mai fi
vremea iniţierii s-a dus …
trezeşte-te, copile, nu vezi că strig la 
tine?
ia-ţi sapa şi treci afară-n ploaie
doar nu-ţi doreşti o viaţă între gunoaie!
asta e realitatea!
sapă în noroi, dacă-ţi vrei dreptatea!
nu poţi să stai nepăsător,
căci timpul e neiertător.
nu-ţi poţi permite să fabulezi
viaţa-i viaţă!...noaptea…poţi să visezi…
(sunt vorbele nou născute ale 
maturizării)
,,dar nu pot!….mai vreau să dorm!!!’’
Prea târziu……copilul a pierdut
căci de-acum, stau şi privesc
acelaşi cer dumnezeiesc,
acelaşi cer întunecat
doar ca ploaia… s-a terminat!

Strop de suflet
Plouă .... aş vrea să fiu o picătură de 
ploaie 
ce se gândeşte la o viaţă de om.
mă doare şi nu pot să plâng !
ce mă doare?
mă doare cerul,
mă gâdilă pământul îmbălsămat în 
lacrimi
sunt eu şi mă doare ce nu sunt,
mă doare ce nu sunt...

ai grijă de tine, suflete, eşti singur!
ai grijă de tine…eşti unic !
ai grijă de tine, copile,
căci bătrânul revine, 
iar tu, adult, nici nu exişti. 
ai mare grijă, femeie, de bărbatul care ai 
fost,
iar tu, bărbate, de fragilitatea din tine.
iată-mă, doamne, cu sufletul deschis! 
toarnă în el mai multă nebunie
ca să nu mai rabde, 
să nu mai doară ceea ce nu sunt!

Contrast
Fermecate umbre 
vorbesc în tine,
Foşnet de cuget
scânceşte-n mine…
o rază de-ntuneric 
despică o undă de lumină 
şi formează
o oază de linişte, 
o secundă de nimic,
o clipă de răgaz.

Flămânde, ceasurile
îşi sorb pe nerăsuflate
minutele şi secundele,
amână scopurile cu zilele.
o clipă de inert străpunge
trecerea unei secunde 
şi formează
o pată de singurătate, 
o nouă culoare a sinelui, 
o compoziţie paradoxală.

„stupidele“ vise 
de-un alabastru stins
îi înalţă pe „eu“ şi pe „tu“
şi cutreieră cu noi 
pe-ntregul cuprins,
atinşi de o muzică 
cântată perpetuu...
Într-o notă falsă de efemer 
se divizează sunetul melodios
al lui „a fi“.
eu sunt efemer, 
voi sunteţi efemeri…
doar că irealul razei 
de-ntuneric,
a clipei de inert
şi a notei false 
stă ascunsă în ochii lui „tu“!

Oameni
m-am gândit la tine, să ştii,
şi mă tot gândesc…
sunt bogat!
de fiecare dată 
când mă gândesc la tine
lumea mea se îmbogăţeşte 
cu un strop de fericire.
suntem bogaţi!
aici, în lumea mea, 
un colecţionar de gânduri 
face baie în litrii de fericire,
dar lumea mea 
e diferită de lumea de-afară. 
lumea de-afară e plină ochi 
cu muzicieni aritmici şi oratori surzi,
e o lume de clipe aruncate de-a valma
pe o partitură de zgomot.
oameni cu formă bizară 
de note aranjate fals,
conduşi de un dirijor fără mâini, 
care aplaudă cu labele picoarelor 
urletul sfâşietor al generaţiilor.
un geniu!
aici, copiii strănută adevăr 
şi părinţii se îmbolnăvesc 
de răceala fricii de libertate.
unul urlă unire, altul jignire.
de fapt, nu ştiu unul de altul, 
dar se văd constant
nu ştiu cine sunt,
dar se arată tuturor
într-un un mare labirint.
Şi iată-ne, doi nebuni de fericire 
gâfâim, obosiţi de prostia din jur.
e drăguţ printre proşti, 
dar parcă mi-e dor de linişte!

Ochi
dacă vorbele ar avea ochi,
atunci „cer“ ar avea ochii albaştrii,
„soare“ ochii galbeni-aurii.
dar ce ochişori ar avea „prunc“?
dar „înţelepciune“? sau ce culoare
ar avea ochii lui „noi“?
există un singur cuvânt fără ochi:
„dragostea“ …
sau poate are ochii tăi
sau poate pe ai mei...
sau poate dragostea 
are ochi de culoarea „adevărului“ şi forma „neliniştii“.
totuşi, indiferent ce ochi ar avea,
dragostea tot nu ar semăna cu întunericul,
ce luminează viaţa îndrăgostiţilor…
sărut ideea că exişti
am ciupit cu gândul 
coarda dragostei
ce a răsunat în mine,
reacordându-mi şi creierul
şi inima cu sine.
viaţa e ca un vuiet de vânt 
într-un deşert de scopuri.
dragostea ta sună aievea
ca o arie duioasă de vioară.
nu te-am atins încă...
dar sărut ideea că exişti!
Ştiu că îţi este frică, iubito,
frică de ireal, de nepătruns,
frică de inexistent
şi te înţeleg.
noi doi avem o putere,
o imensă putere...
Împreună recreăm irealul, construim 
neapătrunsul şi inexistentul.
asta pentru că aşa 
ştim noi să-nvingem
frica de adevăr...
iar frica asta de iubire 
va dispărea într-o clipă!

Andrei 
DUțU

Clasa a XII-a F

poezie



48 NAzuiNTe | noiembrie 2014ˇ ‚ 49

comoda singurătate
voi nu dormiţi.
n-aţi pierit, ci nu v-aţi născut 
vreodată.
reci, felinarele aţâţă bezna
stinse precum infernul de-altădată.

eu nu trăiesc.
ci dăinuiesc etern în noaptea 
efemeră
Şi vă veghez de la balcon cum 
sunteţi.
Şi nu mai e suflu de om în atmosferă.

mă-ncântă liniştea ce numai eu pot 
s-o alung.
mă-ncântă briza de-aer dulce
ce mă-nfioară şi seduce
când stau şi mă gândesc prelung.
când nu e soare, nu e umbră.
când nimic nu se întâmplă, nu e 
nimic de pierdut.
nu-i nimic, totul e bine.

iară totul mă priveşte,
căci din mine e în toate.
nimic nu mă dezamăgeşte-n
comoda singurătate.

Pamflet (Lorena)
vreau să te-odihneşti în braţele-mi 
deschise,
să-ţi recit poeme, nesfârşite vise
nopţi lungi şi nedormite, lacrimi, cântări 
triste
Şi-o zi cu-obloane trase, luminile închise.

Ţigări strânse-n mormane
le-am tras în piept, să mă sufoc!
alcool, gânduri orfane,
simt că n-am timp, dar parcă timpul stă pe 
loc.

aşa că închid ochii, să mă scufund în mine,
dar şi în beznă, în abis,
te văd numai pe tine.
te văd dansând sub o lumină
ce nu ştiu de-unde vine;
o fi din inima-mi arzândă?
o fi chiar de la tine?
din ochii tăi ce mă-ncălzesc
În gerul cel cumplit de-afară? 
nu contează că e vară;
Îngheţ în iarna-mi interioară.
Şi te aştept pe tine
să te-ntâlneşti cu mine
ce vis, ce amintire!

Vino
cum inima valuri mișcă-n ritm,
a ta, caldă suflare.
și-acum te aștept în paradis,
Prin drumuri orișicare.

aștept să vii, cântând în cor
cu îngerii de înalță.
În slăvi al tău cel mai dulce dor,
dar vino.

Aștept
trupu-mi arde.
inima-mi bate.
tu ești aici
si tot ești departe.
Înconjurul se-nvârte, 
e viață sau moarte?
căci aștept de veacuri,
și tot ești departe.

Ca-n vis
nu-ți fie frică.
Pleacă-ți privirea asupra-mi,
și trupul privește-mi.
nu vreau să știi, nimica,
aștept ca-n vis de veacuri
iar tu ai mii de leacuri.
și știu că și inima-ți arde.
dorința-i nesfârșită
iar eu sunt cea dorită.
râvnești?! Îmi place cum ,
Privirea-mi mângâindu-mi,
sufletul hrănindu-mi!
aștepți primul sărut?
și acum de ce mai stai?!
de ce nu vii să-l ai?!

Diana 
RoșU

Clasa a XII-a F

vlad 
BoBE

Clasa a XI-a D

România 
dulce, dragă românie, 
noi astăzi te serbăm, 
cu fast şi bucurie 
cu toţii azi ne bucurăm. 
aici ne-am născut , 
aici am înflorit, 
În zi de sărbătoare 
cu tine, iar ne-am întâlnit! 
ne-ai dăruit rod bun şi înzecit. 
Pentru asta, noi te-am răsplătit: 
câmpii mari şi dese, 
cu peisaje-alese 
munţii vechi şi bătrâni 
de când sunt aici, nu ştiu. 
sunt prea mulţi ani, 
Prea multe bucurii 
dacă-ţi aminteşti de ele, 
eşti român adevărat 
Şi simţi iubirea ce ţi-o poartă 
Ţara românească 
cu plaiuri vestite 
Şi frumuseţi răspândite. 
dulce, dragă românie, 
În zi de sărbătoare 
Îţi dăruim urare mare 
Fericire, bucurie, 
Şi să ne-amintim 
c-avem o datorie: 
să vestim şi să iubim 
cu-atâta mândrie 
o românie frumoasă, 
cu-o istorie grandioasă! 

Ţara ta 
românia, românia 
asta-i ţara ta 
oriunde-ai pleca 
rămâne-n inima ta 

nu uita de unde-ai plecat 
Şi unde eşti acum 
Hai cu toţi, strigaţi în cor, 
Şi ceilalţi mai cu dor! 

române, stai aici, nu pleca! 
răsplată mare vei avea 
românia, românia, ţara mea 
oriunde-aş pleca, eşti în inima 
mea. 

de eşti român, aici vei sta 
de eşti străin, nu vei pleca. 
veniţi aici, în ţara voastră, 
s-aduceţi glorie măiastră! 

Un mănunchi de 
fericire 
nuferii lacului nemărginit, 
ai boltei veşnic păzitori, 
copaci cu crengi de nezărit 
Întins-au braţele spre nori. 

ale apei valuri reci, 
Şi pline deodată 
de suspine-ntregi 
durerea şi-o arată. 

mâhnire sufletului, 
Pustiu păstrat acum, 
Piere de-ndată, 
revenind eternul gând. 

dar iată-n depărtare, 
o rază de lumină. 
Poate ea oare , 
să alunge-o suferinţă? 

rază caldă-a soarelui 
Fericirea ne-o arată; 
un mănunchi de bucurie 
se-aprinde deodată. 

bucuria-i pretutindeni 
Şi-n sufletul tău este 
o speranţa ce asemeni 
dragostei nu se-ofileşte!

Daniela 
BoToGAN

Clasa a IX-a H

poezie
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AMBER
amber-
the warm tear of the eartly transcendence
stuck in the saliva of our instincts of survival.
santa claus came again..
the parents’ frustrated dreams glittered once more
on the sticky hands of our infantile ego…
Who knows what destiny is?!
our own weakness
in a secret flight to immortality…
a fragile tinsel capturing
the inner world of the snow
inside the radiance of the big children’s eyes..

We.. the last of the immigrants on earth….

Prof. roxana neaţu 
semi-finalist in 

„letters from the soul“ 
international open Poetry contest - 

the international society Poet’s convention - 
Washington, dc, usa

(poezie publicată 
în revista „romance“, 

nr 17/2003 – 
british council, românia)

Mon rêve d’enfant
Quand je pense à mon enfance
Je pense à mon innocence
l’innocence d’aimer les choses roses
Qui me rendent tellement heureuse.
mes parents sont fiers de moi
Parce qu’ils ont été témoins
Quand dieu m’a donné la vie.
et c’est ainsi que je le prie
de m’aider vivre ma vie, 
de ne pas être triste et seule maintenant
c’est mon rêve magique d’enfant.

La liberté de l’enfance
l’enfance d’un homme
c’est comme un pigeon qui vole
dans le ciel aux nuages drôles
libre et heureux.
et ainsi je veux
Être un pigeon toute ma vie
libre et jolie.

More than childhood
childhood is the time or state of being a child;
a good one would have been if that kid had smiled,
but what if that kid is becoming a little bit too wild?
Well, he has the right,you’d say, because he’s a child!?
Yes,this pretty much is obviously right,
but what if in his late life this kid will start to fight
and insult or ignore his parents every night?
this could be because he couldn’t be a child..
and that’s the reason he’s now dead inside...

so, what i’m actually trying to say
is that we all need to find our way
and never look back one day
For every mistake we made;
enjoy your time as a child, 
‘cause you will never get it back!
that may make you feel..one day.. sad...

childhood is the thing that i’m for,
and i won’t let you neglect it, for sure!

childhood is something we all want to live,
live it!
‘cause lyrics are the only things i can give !

Ce Que J’aIMe
J’aime le vol du petit albatros
Qui, pour la première fois, 
comme un roi des bleues hauteurs,
réfléchit à ce qu’il aime
et à ce qu’il n’aime pas !

J’aime le courage du petit albatros
Qui, pour la première fois, 
Étend ses ailes éclatantes et fabuleuses
Parce qu’il ne craint aucun nuage.

mais je n’aime pas les yeux du petit albatros
Qui, pour la première fois, 
voit des guerres et des gens malheureux
et des forêts qui jamais n’existeront,
Parce que les gens les tueront !

Roxana 
NEAţU

profesoară 
CNMB

Raluca 
Theodora 

DăNCILă
clasa a IX-a B

Cosmin
TUDoRIE

clasa a X-a B

ARIAN
oLoUMI

clasa a IX-a B

poesy poésie
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educaţia ecologică este un proces aflat 
la confluenţa dintre ştiinţele realiste 
(biologie, chimie, fizică) şi cele umaniste 
(sociologie, psihologie, istorie, geografie), 
în stransă legătură cu sistemele sociale în 
care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, 
dar se regăseste şi în studiul limbilor 
străine, fiind o temă din ce în ce mai 
discutată, cu caracter interdisciplinar şi 
transdisciplinar.
ecologia studiază mediul natural şi cel 
artificial, relatiile inter şi intraspecifice 
dintre vieţuitoare, contribuind la 
înţelegerea circuitului energetic şi al 
materiei. În acest context, urmrăşte şi 
influenţa activităţilor umane asupra 
mediului înconjurător. noţiunile teoretice 
sunt zadarnice dacă nu sunt legate de 
activităţi practice. educaţia pentru mediul 
înconjurător se bazează pe cunoştinţele 
referitoare la sistemele vii şi ecologice, dar 

are şi o componentă afectivă: domeniul 
responsabilităţii, sistemul de valori, 
atitudini necesare construirii unei societăţi 
durabile. trebuie să conducă la formarea 
conştiinţei ecologice, la înţelegerea 
influenţei propriului comportamentului 
asupra calităţii mediului. de asemeni, 
oferă oportunitatea dezvoltării 
capacităţilor de concentrare, exprimare 
verbală cursivă, coerentă, expresivă în 
limba engleză, dezvoltarea imaginaţiei, a 
operaţiilor gândirii, a capacităţii de analiză 
a datelor pentru rezolvarea unor de 
probleme. 
activitatea omului contemporan este 
strâns legată de lumea plantelor şi 
animalelor. studiind şi înţelegând 
fenomenele naturii, omul s-a inspirat 
şi a crea diferite produse şi procese 
tehnologice: maşini, instalaţii care imită 
„brevetele naturii“.

multe lecţii de limbă engleză au 
numeroase conţinuturi şi aplicaţii care vin 
în sprijinul formării atitudinii de protecţie 
a mediului înconjurator. 
Formele de realizare a educaţiei ecologice 
în contextul studierii limbii engleze sunt 
diversificate: observarea unor imagini ale 
străii mediului inconjurător şi discutarea 
punctelor pozitive sau negative, studiul 
unor texte ştiintifice, realizarea de desene 
cu o anumită tematică, vizionări de filme, 
jocuri distractive de cuvinte, labirinturi 
eco, expoziţii cu desene, mesaje şi 
postere, spectacole, scenete şi concursuri 
ecologice, etc.
Proiectul ”save the planet“, minuţios 
elaborat în limba engleză, crează atitudini 
pozitive faţă de mediu dar facilitează şi 
însuşirea unor termeni specifici, realizarea 
unor constructii gramaticale coerente în 
comunicarea scrisă sau orală. 
obiectivele acestui proiect sunt:
• cultivarea dragostei pentru terra, 

a tuturor elementelor care intră în 
componenţa acesteia: ape, plante, 
animale

• cunoaşterea fiinţelor şi fenomenelor 
din mediul înconjurător şi 
caracteristicilor acestora;

• Favorizarea însuşirii unor cunoştinţe din 
domeniul ecologiei prin activităţi cu 
caracter practic aplicativ;

• Îmbogăţirea vocabularului tematic prin 
cunoaşterea limbajului de specialitate;

• utilizarea unor strategii cu metode 
moderne de comunicare în limba 
engleză: brainstormingul, interviul, 
jocul didactic, fishbowl etc.

• realizare de eseuri cu tema :”save the 
planet for the next generation“,exerciţii 
de vocabular;

toate aceste lucruri, menţionate, mai 
sus au menirea să le îmbogăţească 
studenţilor vocabularul, să îi angajeze 
în talk show-uri interesante cum ar fi 
de exemplu: ”in defense of the sharks“ 
(În apărarea rechinilor). În această lecţie 
demonstrativă se urmăreşte formarea unui 
comportament etic, a unei atitudini de 
dezaprobare faţă de cei ce încalcă legile 
şi normele ecologice, cei care încalcă 
teritoriul faunei naturale acvatice şi apoi 
se plâng că au păţanii.
În concluzie, pentru a atinge aceste 
obiective, un rol deosebit revine 
profesorului sau formatorului în educaţia 
pentru mediu, care trebuie sa aibă 
capacitatea de a surprinde problemele, de 
a atrage atenţia, de a-i activa pe elevi, de 
a trezi interesul acestora pentru mediu. În 
timp, elevii îşi vor forma astfel, atitudinea 
şi conduita corectă faţă de natură, de 
mediul în care trăiesc.

„Importanţa educaţiei ecologice 
în contextul globalizării 

sistemelor de învăţământ“
Monica dOSPInEScU - Profesor de lb engleză, cnMB

didACTiCǍ
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La Journée Européenne 
des langues

la Journée européenne des langues 
(26.09.2014) a été célébrée en grande 
pompe au lycée nationale „matei basarab”, 
tout se déroulant selon le plan.
avant que la fête débute officiellement, je 
sentais dans la salle la joie et l’excitation 
de ceux qui étaient présents. dans 
l’amphithéâtre régnait un tohu-bohu. les 
groupes d’élèves faisaient les dernières 
améliorations de leurs cartes. les plateaux 
et les paquets de friandises, en particulier 
bonbons et desserts, ne cessaient pas 
d’être disposés sur la table. luana marin 
relisait le texte qu’elle devait dire en tant 
que présentatrice. Heureusement, nous 
avons réussi à organiser tout à temps. 

au début de la célébration, luana a 
souhaité à tous les collègues et professeurs 
présents dans la salle „bienvenue” dans 
de nombreuses langues, suivie d’un petit 
discours d’une fille de la Xii e classe, sur 
la nécessité d’apprendre des langues 
étrangères et les avantages qu’elles 
apportent. Puis nous avons eu le plaisir 
d’écouter des morceaux de chansons 
connues, tandis que les équipes désignées 
essayaient de deviner le titre et l’artiste .les 
chansons ont été choisies pour représenter 
chacune des langues enseignées dans 
notre école. l’ambiance était agréable, le 
public dans la salle chantait aussi.
au concours de littérature, les équipes 

lors de la célébration de ’la Journée 
européenne des langues”, les mesdames 
professeurs de langues étrangères 
ont préparé un petit événement. le 
programme artistique a été bien 
choisi, il y a eu des moments musicaux, 
une présentation, mais aussi des 
compétitions. le moment le plus attendu 

par tout le monde a été la dégustation 
des produits spécifiques de France, 
d’angleterre et d’allemagne. 
les participants à l’événement étaient 
bien préparés et l’atmosphère était 
merveilleux. J’attends impatiemment la 
prochaine fête et j’espère qu’y assisteront 
de plus en plus d’élèves. 

ștefania voCHIn & luana MaRIN clasa a XI-a G

Nouvelles
ont eu la tache de trouver l’auteur dont le 
titre apparaissait sur l’écran. après que les 
adversaires aient accumulé suffisamment 
de points, mon collègue, georgian, avec 
une figure désespérée, surprise, et révoltée 
en même temps, se demandait si un de 
ses adversaires avait lu toutes ces œuvres 
dans la matinée. les gens à proximité ont 
entendu sa remarque et se sont mis à rire. 
la plaisanterie était bienvenue et nous a 
détendu car tout avait été axé sur le jeu 
jusqu'à ce moment-là.
le programme culturel artistique s’est 
terminé avec notre collègue chanteuse, 

denisa trofin, qui a chanté une de ses 
chansons préférées en anglais. Puis, tout 
le monde s’est précipité sur la table pleine 
de friandises. c’était le moment attendu 
depuis le début.
„la Journée européenne des langues„a 
été, à mon avis, une journée spéciale 
qui a rassemblé la littérature, la musique 
et la gastronomie dans les cultures 
européennes, en un seul endroit. 
J’admire l’initiative des professeurs pour 
fêter des tels événements et je suis excitée 
de participer à ceux qui suivent. 
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relativ puţin cunoscut publicului de carte 
din românia, Patrick modiano este totuşi 
unul dintre scriitorii cei mai aclamaţi şi mai 
premiaţi în Franţa ultimelor decenii. Premiul 
nobel pentru literatură obţinut în 2014 
de scriitorul francez vine să încununeze o 
carieră literară presărată cu nenumărate 
distictii : Premiul roger nimier (1968), 
marele premiu al academiei franceze 
(1972), Premiul goncourt (1978), marele 
premiu de literatură Paul-morand (2000), 
Premiul bibliotecii naţionale a Franţei şi 
Premiul marguerite-duras (2011) etc. 
născut la Paris, pe 20 iulie 1945, fiu al 
unui evreu de origine italiană şi al unei 
mame flamande, modiano se apropie 
de literatură la o vârstă fragedă. după 
o copilărie şi o adolescenţă marcate 
iremediabil de absenţa părinţilor şi de 
moartea prematură a fratelui mai mic, 
tânărul Patrick, înscris la Facultatea de 
litere la sorbona, frecventează boemă 
intelectuală de la cafeneaua Flore, unde 
îl cunoaşte pe raymond Queneau. Prin 
intermediul acestuia va ajunge să paricipe 
la cocktailurile editurii gallimard, unde 
va publică, de altfel, în 1968, primul sau 
român, la Place de l’etoile. despre debutul 
sau scriitoricesc, pus sub semnul unei 
‘‘fatalităţi” creatoare, modiano avea să 
noteze : « am început să scriu poezii pe la 
nouă sau zece ani. Pe la cincisprezece ani 
am avut mai multe încercări de român, dar 
nu depăşeam niciodată patruzeci de pagini. 
În timpul verii ’66 am început să scriu la 
Place de l’etoile. manuscrisul era deja gata 
la crăciun. » 
dintre cele aproximativ treizeci de române 
ale sale, publicate într-un ritm susţinut 
începând cu 1968, cităm : la ronde de nuit 
(1969), les boulevards de ceinture (1972), 
villa triste (1975), rue des boutiques 
obscures (1978), dimanches d’août (1986), 

vestiaire de l’enfance (1989), dans le 
café de la jeunesse perdue (2007). dintre 
acestea, au apărut traduse în limba română 
bulevardele de centură (editura univers, 
1975), micuţa bijou (editura Humanitas, 
2003), dora bruder (editura rao, 2006) şi 
În cafeneaua tinereţii pierdute (editura art, 
2012). 
deloc întâmplător, Patrick modiano este 
considerat de critică un marcel Proust al 
timpurilor noastre. universul sau literar se 
axează pe trăirile interioare, pe sesizarea 
celor mai fine nuanţe ale evoluţiilor 
sufleteşti, într-un soi de autoficţiune, care 
are că scop recuperarea tinereţii pierdute. 
deşi nu cunoaşte direct rigorile ocupaţiei 
naziste, modiano se apleacă intens asupra 
acestei perioade, în primele trei române 
ale sale, că parte a acestui efort de re-
creare cathartică a trecutului, în căutarea 
propriei identităţi. motivaţia juriului nobel 
este de altfel seminficativa în acest sens: 
« pentru artă memorialistică cu care a 
evocat destinele umane cele mai obscure 
şi a dezvăluit universul ţărilor aflate sub 
ocupaţie». 
În anul 1975, modiano scrie scenariul 
filmului lacombe lucien, realizat de louis 
malle, şi care va deveni unul din filmele 
iconice ale deceniului 8. Povestea este 
plasată tot în Franţa ocupată, iar destinul 
eroului este marcat de frământări interioare 
care-l fac reprezentativ pentru o întreagă 
generaţie dezorientată şi forţată să se 
maturizeze prematur.“ În ce mă priveşte, 
am hotărât să fiu cel mai mare scriitor 
evreu francez, după montaigne, marcel 
Proust şi louis-Ferdinand céline, declara 
undeva raphaël schlemilovitch, naratorul 
din romanul la Place de l’etoile. un ţel 
asumat, se pare, de modiano însuşi, şi pe 
care recenta distincţie primită îl face să nu 
pară imposibil de atins.
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