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PROMOȚIA
PROMOȚIA20212021

„Ce tristețe, mă gândesc
Că s-au terminat rapid
Anii mei de mateist...
Vreau iar să pășesc ușor
Pe mărețul coridor,
Și să îmi strâng iar în brațe
Colegii de la alte clase.
Fără măști și fără frici
Să ne adunăm aici
Ca să cântăm toți în cor
Imnul mateiștilor.”

clasa a XII-a Aclasa a XII-a A  
Prof. Diriginte Eugenia BobocProf. Diriginte Eugenia Boboc  

clasa a XII-a Bclasa a XII-a B  
Prof. Diriginte Monica DospinescuProf. Diriginte Monica Dospinescu  

„ Ne revedem în 2031 ! ”

clasa a XII-a Cclasa a XII-a C  
Prof. Diriginte Irina PetrescuProf. Diriginte Irina Petrescu  

„Școala cea mai bună eaceea în care vezi alăturide tine sufletele care-țisunt ca  frații și surorile ! ”           

„ Ne revedem în 2031 ! ”

clasa a XII-a Dclasa a XII-a D
Prof. Diriginte Carmen NedelcuProf. Diriginte Carmen Nedelcu

Nicolae Iorga 



clasa a XII-a Fclasa a XII-a F  

PROMOȚIA
PROMOȚIA20212021

clasa a XII-a Eclasa a XII-a E  
Prof. Diriginte Daniela MinculețProf. Diriginte Daniela Minculeț  

Prof. Diriginte Viorica Popa și Luisa PopProf. Diriginte Viorica Popa și Luisa Pop   

clasa a XII-a Gclasa a XII-a G  
Prof. Diriginte Dan MunteanuProf. Diriginte Dan Munteanu  

clasa a XII-a Hclasa a XII-a H  
Prof. Diriginte Florin UleteProf. Diriginte Florin Ulete  

„Să facem totul cu bucurie!Prețuim fiecare clipăpetrecută împreună! ”                       

„CH4 e metan”              
         

„ Nu vom uita niciodată
acești ani minunați ! ”                    

„ Ne revedem în 2031 ! ”



Da, ț ie mă adresez acum, Cititorule!
      Dacă te întrebi de ce am ales această denumire pentru o revistă de

cultură geografică, s-ar putea să am un posibil  răspuns: pentru că spaț iul

nostru fizic ar fi cumplit de gol fără un orizont cultural şi spiritual.  Ce am

fi dacă am vedea numai apele, munț i i ,  norii  şi flori le? Cum ne-am putea

îndepărta de percepț i i  şi de nevoile primare? Pentru asta am ascultat

drumeț i i ,  am luat seamă la poveştile lor despre locuri îndepărtate unde

trăiesc alț i  oameni care ni se aseamănă, care vorbesc alte l imbi şi cred în

Creatorii  lumii lor, care au alte obiceiuri şi poartă straie diferite.

„Cuvânt înainte, către tine Cititorule!

       Pentru că a şti nu începe cu şcoala şi nu se sfârşeşte odată cu ea, cunoaşterea unei părț i

din TOTUL care ne înconjoară este misiunea noastră. Singuri nu vom putea cunoaşte o parte

mulțumitoare din acest TOT, însă î i  putem asculta pe ceilalț i  şi vom cunoaşte mai multe şi mai

mult, căci aşa vom începe drumul către APEIRON...  

Andrei Vasile”

Te salutăm cu prietenie,
Marta Şipoteanu, 

Andreea Alexa Paolini,
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Liceul „Matei Basarab”, 

azi Colegiul Național „Matei Basarab”, la 162 de ani de la fondare 

Colegiul Național «Matei Basarab» este situat în 

București, în Sectorul 3, pe Str. Matei Basarab 32, între 

gruparea de piețe Unirii-Sf. Vineri și Sf. Ștefan-Traian, 

în apropierea Bibliotecii Naționale a României, a Tri-

bunalului Municipiului București, a Centrului Național 

pentru Studierea Arhivelor Securității din România, 

precum și a fostului al Primăriei Sectorului 3 (fosta re-

zidență a Gestapo-ului în România, 1941-‘44. 

Din punct de vedere urbanistic, Colegiul 

«Matei Basarab» se află în insula urbană delimitată 

(de la Nord la Sud) de străzile: Matei Basarab1 (f. 

Incendiul(ui)), Căuzași (f. Labirint), Anton Pann2 și 

Profesor Zossima Demarat3. Cu mențiunea că parcela 

Școlii Gimnaziale Nr. 73 «Barbu Ștefănescu Dela-

vrancea»4 formează și o insulă urbană, după ce a fost 

deschisă stradela Mihnea5, rebotezată curând Zossima 

Demarat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest așezământ de cultură românească, de 

fapt, formează un ansamblu monumental clădit în   etape 

la inițiativa savantului August Treboniu Laurian6 – nu 

numai pașoptist și membru al Frăției (1843), dar și cel 

care a introdus studiul obligatoriu al limbii Latine în 

școli, ca inspector al Școalelor Naționale din Moldova 

(1852-55). Nucleul așezământului îl constituie corpul 

central paralel cu traseul străzii Matei Basarab. Două 

aripi perpendiculare față de acest corp delimitează un 

spațiu în forma literei „U”. Către stradă, în axul fațadei 

este amplasat bustul voievodului Matei Basarab, opera 

sculptoriței Maria Grigorescu-Vasilovici (1943)7. În 

aceeași curte, spre Răsărit, se găsește o clădire subsol, 

parter, un etaj și pod, care adăpostește Biblioteca istori-

că a Colegiului «Matei Basarab». Această clădire a în-

locuit clădirea de pe Str. Matei Basarab 6, proprietate a 

Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice (dărâmată 

prin 1926-30); noua clădire (și extinderea ei) a fost 

construită în contextul realinierii și sistematizării stră-

zilor din zonă, finalizată până prin 1928-`30, atunci 

stradela Ruinelor fiind desființată și inclusă în curțile 

vecine ale caselor de pe străzile Lucaci 8 („Casa Ștefan 

Lilovici”, 1886) și Romulus 46 (între timp demolată). 

Simetric așezată față de aripile dispuse în „U”, 

este cealaltă jumătate a clădirii colegiului, centrată pe 

curtea interioară. Această curte este delimitată de: cor-

pul central, aripa inițială a Bibliotecii, calcanele case-

lor vecine, Sala de Sport, Sala de Festivități cu foyerul 

și racordul la corpul central. 

Restul terenului este destinat întinsului teren 

de sport care are asigurate două accese: dinspre Str. 

Matei Basarab și dinspre Str. Căuzași (f. Labirint) – 

vecin cu Liceul Teoretic „Mihai. Ionescu”, care func-

ționează în vechea casă a căpitanului Em. Boteanu, 

unul dintre fiii colonelului-erou Emanoil Boteanu. 

 

 

1 Denumire decisă de Consiliul Comunal la 13.XII.1882, cf. Aurel Ionescu, Străzi din București și numele lor. Volumul I. Nume de 
aviatori, Editura VREMEA, București, 2013, 207. Strada s-a numit Incendiului după Marele Foc din 27 Martie 1847 care a ars și bi-
serica Lucaci; strada Lucaci se numea astfel încă la 1830 (Ulița Lucaci), redenumită Preot Vasile Lucaciu în 1969, cf. Ionescu, 
op.cit., 226. 
2 Denumită astfel la 8.IV.1890 - Ionescu, op.cit., 232. 
3 Denumire din 28.I.1930 - Ionescu, op.cit., 216. 
4 Școală de „același leat” cu Liceul «Matei Basarab»: inaugurată la 17 Noiembrie 1859; Lucia Treboniu Laurian i-a donat  o serie de 
volume după anul 1865 (https://scoala73.invatamantsector3.ro/despre-noi-2/istoric/). 
5 Planul Orașului București, Atelierele SOCEC&Co.,1914, 7-D; Noul Plan al Orașului București pe anul 1926, ed. Librăriei Union, K

August Treboniu Laurian 
Fototeca MNIR 
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6 Născut Augustin Trifan, 11 Iulie 1810 Fofeldea/Nochrich, comitatul Sibiu-25(27) Februarie 1881 București. 
7 Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu, Alexandru Cebuc, Monumente din București, Ed.Meridiane, București, 1966, 
p. 164-165: hsoclu = 1,80 m, hbust = 0,80 m; Academia Română, Institutul de Istoria Artei „George Oprescu”, Dicționarul sculptori-
lor din România. Secolele XIX-XX, Vol. I Lit. A-G, coordonator Ioan Vlasiu, Ed. Academiei Române, 2011, p. 248 (a semnat și Mări-
oara Grigorescu Cristescu, 1897-1977, diplomată a Școlii de Belle-Arte din București (1923) fiind ucenică a lui Dimitrie Paciurea, 
Cecilia Cuțescu-Storck, George Demetrescu-Mirea; între 1925-27 studiază la Académie La Grande Chaumière, cu Antoine Bourdel-
le; adâncește latura psihologică realizînd portretele unor pacienți ai spitalelor de psihiatrie; a fost membră a Grupării feminine; una 
din operele sale este bustul lui Nicolae Iorga (1961), pentru Colegiul Național «NICOLAE IORGA» din orașul Vălenii de Munte). În 
monografia actuală a Colegiului (ca și pe site) se afirmă că bustul ar data din 1888 ! Aeasta necesită o cercetare atentă. 

În temeiul documentelor accesibile în pre-

zent, cronologia generală a ansamblului Colegiului 

Național „Matei Basarab” este următoarea: 

1859, Noiembrie 25: fondarea Gimnaziului 

„Matei Basarab” prin Ofisul domnesc nr. 158 semnat 

de Alexandru I Ioan, Domnul Principatelor Unite Ro-

mânia. 

1860, Noiembrie 3: deschiderea oficială a 

cursurilor în noul gimnaziu. Între 1860 și 1883/84 a 

funcționat în casele Ioan Urlățeanu și Toma Atanaso-

vici (Calea Craiovei, apoi Rahovei), dar și în clădirea 

sudică a Mănăstirii Sfinții Apostoli (cu sprjinul lui 

Apostol Mărgărit). 

1880, Februarie 16: Billet nr. 140 prin care 

„serviciul technic” al Primăriei Comunei București îi 

aprobă profesorului August Treboniu Laurian să con-

struiască un „puț cu ghisduri de tufan cu rótă, scur-

gerea apelor vor fi în centru curții” pe proprietatea 

sa din Str. Incendiului 8, culoarea de Negru, cu vala-

bilitate de 3 luni; cererea fusese depusă în ziua de 14 

februarie 1880 ! Din   acestea se desprind următoarele:  
- Derularea rapidă a acestor demersuri cu doar un an 

înaintea mutării academicianului A. Tr. Laurian la ce-

le veșnice, denotă presimțirea acută a sfârșitului său 

pământesc 

- Deja exista o casă pe terenul respectiv 

- Era necesară o sursă de apă permanentă pentru nevo-

ile casei, dar, cu caracter provizoriu, dat fiind că ghiz-

durile erau din „tufan” și nu zidite 

- Totodată, se poate deduce că nu se încheiase canali-

zarea străzii Matei Basarab, altfel Aug. Treboniu Lau-

rian s-ar fi racordat la rețeaua de apă-canal a orașului; 

pe de altă parte, asigurarea apei din sursă proprie îl 

scutea de a plăti taxa de apă-canal, oblgatorie prin de-

cizia Consiliului Comunal; în cazul deschiderii unui 

șantier, taxa standard se mărea în raport cu surplusul 

de volum consumat 

- Deoarece, trei săptămâni mai târziu, Aug. Tr. Lauri-

an a depus o nouă solicitare pentru „a construi unu 

edificiu de scóla modellu”, ne putem gândi că ilustrul 

profesor și-a pregătit terenul pentru construcția viito-

rului sediu al Liceului „Matei Basarab” 

1880, Martie 6 : Cererea pentru autorizarea clădirii Li-
ceului „Matei Basarab” sună astfel: 

 

„Domnule Primariu, 

 Voindu a construi în Capitalla Bucuresci Coloarea 

de Negru, suburbia Lucaci, strada Incendiului N-ru 8 

unu edificiu de scóla modell, în fundulu grädinei și 

anume, de la latitudinea geografică 44°26', și pe longi-

tudinea geografică de la Insula Ferro 43°47' sau de la 

Parisu 23°47', după Planulu aici allaturatu – vrîndu a 

ve rugá cu totu respectulu ca se binevoiți a mi da au-

torisațiunea cuvinită, și fiindu cä a cestu edificiu are' să 

servéscá utilitatii publice conforme destinațiunei ce se 

impune edificieloru private -. 

  Rugandu-ve din nou Domnule Primariu a luá aces-

te puncte în cuvinita considerațiune și a dicide în în-

țellepta D.vostra judecata după importanța lucrului, 

am onore a ve esprime profundulu meu respectu. 

                             N° B. 3595 A. Treb. Laurian 

Dselle 

Domnului Primariu allu Capitalei București 

Biletu N° 3595 Oct. 15 ” 

Condiția avizatorului (rezoluție pe aceeași pagină, ver-

so): „Consiliul de hygienă și de salubritate publică al 

oraș. București. 

Consiliul, deliberând asupra acestui plan de șcóla, îl 

aprobă cu condițiunea ca ferestrele saloanelor 

(camerilor de clasă) să dă spre răsărit sau spre 

amiaᶁi, dar nici decum spre apus sau méᶁănopte, iar 

coridorele pot da spre vest sau vest. 

Vicepreședinte Dr I. Felix ” 

secretar [ss. indescifr.] 

(ANR, SAMB, Fond PMB-ST, dos. 14/1880, f. 173) 

În cele din urmă „biletul” (autorizația de construire), 

valabilă timp de 6 luni, îi permitea profesorului Lauri-

an să ridice o clădire cu 3 etaje (P+2E), plătind o taxă 

de construcție de 697,75 Lei (aur), pentru care i s-au 

eliberat recipisele nr. 3187 și 3188. Planurile și fața-

dele sunt paginate pe o singură coală – format derivat 

din A3, adică ceva mai mare – și sunt semnate de 

Aug. Treb. Laurian, precum și de arhitectul serviciului 

tehnic al Primăriei. Ceea ce respecta reglementările în 

vigoare, pe atunci, privind semnarea unui proiect de 

către un arhitect/inginer și de către proprietar. Din pă-

cate nu am la îndemână planșa spre a identifica nume-

le arhitectului ! 

Prin coroborarea tradiției din liceu cu cele de 
mai sus, ar rezulta următoarele: inițial, profesorul A. Tr. 
Laurian și-a construit o casă de locuit, identificabilă fie 
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cu aripa centrală veche a Colegiului (din axul bustului), 

așa cum păstrează tradiția, fie cu acea clădire având 

forma, mărimea și gabaritul unei locuințe (demolată 

prin 1926-`30) - vecină cu stradela Ruinelor - căreia i

-a anexat un „edificiu de scóla modellu” construit în 

fundul curții proprietății sale. Ori, profesorul trebuie să 

fi locuit permanent aici, deoarece în Anuarele orașului 

București de la sfârșitul vieții, el figurează cu această 

adresă. 

A doua etapă de existență a clădirii o re-

prezintă extinderea corpului central, cu puțin înainte de 

anul 1911, prin alipirea aripii estice tip „bară” laturii 

răsăritene centrale și a aripii sudice. 

Iar între 1923-1928 (1930) s-a desfășurat cea 

mai intensă campanie de construcții, coordonată de 

arhitectul profesor Ion Fonescu, același care a finalizat 

(după 40 de ani !) Atheneul Român, prin încheierea 

lucrărilor la aripa posterioară (din Str. G-ral N. Goles-

cu) și la aripile laterale. 

N-a fost o coincidență că arhitectul Fonescu 

(care îl cunoscuse pe Ion Mincu), aproape concom-

itent cu lucrările de la Atheneu, s-a îngrijit, cu tot 

talentul și dăruirea, să creeze una dintre cele mai 

frumoase săli de spectacole din București și din țară, 

atât arhitectural, cât și acustic. 

Planul desfăşurat al etajului întâi al liceului îl 

arată planul celor trei corpuri de clădire. 

Clădirea liceului avea săli de clasă, numerotate 

7-11, sală de desen (23) acum Laboratorul de fizică 2, 

laboratoare de chimie (6) şi fizică (24), săli de prepa-

rare pentru lucrări practice. 

Pavilionul externi şi secretariat, locuinţa di-

rectorului se găsesc şi astăzi în latura dreaptă a clă-

dirii liceului; locuinţa directorului şi dependinţele 

sunt ocupate acum de cabinetul medical, la etaj se 

aflau camerele personalului care deservea locuinţa. 

Pavilionul de băi şi servitori avea la parter 

băile elevilor (29), la subsol funcţiona o centrală 

termică iar la etaj erau locuinţele personalului de 

îngrijire (31, 32 33)  cu dependinţe comune (baie şi 

bucătărie). 

Externatul cuprinde astăzi clădirea muzeului 

liceului şi sălile de la etajul întâi, azi racordat cu cor-

pul central al clădirii simetrice a Externat-ului. La 

subsolul corpului externat se aflau bucătăriile şi spălă-

toria, la parter (azi biblioteca) era sala de mese. La 

etajul întâi erau dormitoarele elevilor interni, la capă-

tul scărilor se aflau camerele pedagogilor.  

Astfel, Liceul „Matei Basarab” de atunci, a 

devenit unul dintre cele mai moderne și bine dotate 

licee din România Mare. 

 
Dr. arh. Dan D. Ionescu (Martie-Aprilie 
2021) 
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O incursiune geografică născută intuitiv  

- Olimpiada de Geografie - 

Olimpiada de geografie reprezintă un concurs pe 
care zeci de mii de elevi îl așteaptă cu nerăbdare în fie-
care an. În ciuda faptului că în acest an au fost suspenda-
te olimpiadele, ne putem uita în urmă și învăța de la co-
legii noștri, care deja au trecut prin această etapă fru-
moasă a anilor de liceu. Ștefan Gîdea, elev al Colegiului 
Național „Matei Basarab”, ne povestește despre experi-
ența sa la olimpiada de geografie.  
 

1. De ce îți place geografia?  
 

Încă de mic, am fost pasionat de hărți și de capi-
talele lumii. Mă simțeam ca și cum aș călători odată cu 
degetul care se plimba pe paginile cărților. Mi-am dat 
seama că datorită pasiunii mele, pot să învăț cu ușurin-
ță, astfel că,  în clasa a X-a, am decis să particip la 
olimpiadă, iar experiența a fost una inedită. 
 

2. Cum a fost experiența ta la olimpiadă? 
 

Pregatirea am făcut-o alături de doamna profe-
sor de geografie, Luisa Pop. M-a ajutat să parcurg ma-
teria și îi mulțumesc pentru ajutor și răbdare, fiindcă 
este foarte important să ai un îndrumător bun, mai ales 
când te pregătești pentru un examen important. 
 

3. Cum te-ai pregătit pentru olimpiadă? 
 

Experiența de la geografie a fost interesantă, a 
fost un sentiment frumos când mi-am dat seama că lu-
crurile care mă pasionează ajung subiecte de olimpiadă. 
Consider acest lucru ca fiind chiar un noroc. Am învățat 
timp de câteva săptămâni. Mi-am făcut scheme, planșe 
și am exersat completarea hărților mute. 
 

4. Cum ai reușit să treci peste necalificarea la 
etapa națională? 
 

Am învățat faptul că se pot pierde calificări din 
lucruri foarte mici, totul este pe moment. O zi proastă 
sau ghinionul face, din nefericire, diferența. Poți să ai 
momente bune și momente mai puțin bune, este normal. 
Eu am citit un subpunct greșit din emoție sau din nea-
tenție. Acest simplu lucru m-a costat mult. Atenția și 
concentrarea sunt elemente de bază. Asigură-te că ești 
odihnit, că ai mâncat de dimineață și că ai apă la tine. 
Un secret pe care l-am aflat mai apoi este să mânânci 
două pătrățele de ciocolată neagră.  

 

5. Înveți la geografie cu aceeași pasiune? 
 

Sincer sa fiu, sunt pasionat în special de geogra-

fia politică. Alte subiecte mă pasionează mai puțin, însă, 

până la urmă, totul se leagă și nu prea ai încotro. Tre-

buie să înveți din toate, măcar pentru a-ți creiona cultu-

ra generală. Este important să învățăm acum, cât încă 

avem o minte ageră, capabilă să prelucreze informații 

complexe. 

6. Vei susține examenul de Bacalaureat la geo-
grafie? Cum te pregătești? 

 

Nu dau BAC-ul la geografie. Poate e mai bine 
așa, în acest fel o văd doar ca o pasiune pentru care m-
am dedicat, nu ca un examen înspăimântător.  
 

7. Ce sfaturi ai pentru viitorii olimpici? 
 
Să își urmeze pasiunile, acest lucru e un mare 

plus pentru un elev. Contează să te dedici pasiunilor 
tale. Dacă participi la concursuri sau nu, e opțiunea ta, 
dar nu este neapărat necesar să obții premii pentru a fi 
bun. 

 

Ștefan ne învață un lucru important. Să visăm, să 
ne setăm obiective și să luptăm pentru a le atinge. Cu 
toate acestea, dacă nu reușim să dăm tot ce avem mai 
bun într-un anumit moment, nu trebuie să renunțăm, ci 
să învățăm o lecție de viață, apoi să perseverăm. 

 

 

Antonia-Karina Caramihai şi Iulia Toderașcu 

Clasa a XII-a G 



9 

 

Îmi și imaginez fața cititorului la vederea aces-

tor rânduri: „vaaaai, încă un articol despre terminarea 

liceului, „Ani de liceu”, plini de iubire, amintiri amu-

zante... o plictiseală și un clișeu incredibile”. Simt că 

este un fel de datorie și în același timp și un pseudo-

omagiu să scriu următoarele rânduri. Experieța mea 

la liceu a fost presărată, în general, cu râsete de la 

drumurile spre el, până la sosire și apoi plecare. 

Drumurile spre liceu erau cele mai amuzante, 

pentru că mergeam cu prietenii mei ce mai întâi îmi 

fuseseră doar colegi, A și B. B era mereu pe muchie să 

rămână corigent la o materie-nu o spunem, dar vă dau 

un indiciu, era cu multe calcule-și mereu făceam glu-

me pe seama lui împreună cu A. 

De multe ori doamnele mai în vârstă ne atrăgeau 

atenția să vorbim mai încet în autobuz, unde ne cre-

deam, pe maidan?! Nu, noi ne credeam în lumea noas-

tră, depășiți de granițele timpului și ale spațiului, plu-

team prin glume despre posibilitatea lui B de a rămâne 

repetent, prin discuții despre noul sendviș la 5 lei bă-

gat mai nou la automat, despre ce excursie urma să se 

mai facă și cu cine. 

Într-o zi A ne-a întrebat dacă avem gumă de 

mestecat, însă niciunul dintre noi nu avea. Un bătrânel 

care stătea lângă A și părea interesat de discuția noas-

tră ne întinse atunci o mână de bomboane mentolate 

cu un zâmbet mare întins pe toată fața. Le-am acceptat 

și imediat le-am mâncat. Stați liniștiți, erau ambalate, 

nu a fost nimic riscant.  

Îmi sunt bine întipărite în minte persoanele care 

au vorbit cu noi sau pe care le-am văzut în drumurile 

noastre pline de peripeții. De exemplu, îl țin și acum 

minte pe bătrânul care se urca aproape în fiecare dimi-

neață în autobuz și ștergea geamul ușii prin care privea 

cu un șervețel parcă dinadins ținut la îndemână. 

Îmi amintesc de femeia care ne-a oferit sendvi-

șuri mie și lui A seara, când ne întorceam de la liceu 

și ne plângeam că murim de foame, de doamna care 

auzindu-ne vorbind despre o profesoară ne-a liniștit 

spunându-ne să nu ne fie frică de dumneaei, deoarece 

și fiica sa o avusese la clasă și nu lăsase pe nimeni 

repetent. Ar trebui să le mulțumim acestor străini că 

ne-au făcut zilele mai vesele, însă, din păcate, nu pu-

tem...  

Pe parcursul timpului B s-a distanțat de noi și a 

început să meargă cu alte mijloace de transport în co-

mun spre liceu. Nu îți dai seama de cât de predispus 

ești la boala asta numită schimbare irevocabilă decât 

în momentul în care ești diagnosticat cu ea. Așa ne-

am dat și noi seama, eu și A, dintr-o dată, că B nu mai 

este atât de apropiat de noi, că nu mai vorbim atât de 

des, însă nu a fost nimic dramatic, totul decurgea nor-

mal și ne bucuram sau ne plângeam de orice lucru mă-

runt.  

Nu mai țin minte în ce an exact, ne-am decis să 

îi facem domnului diriginte o farsă de 1 aprilie. Eram 

toți foarte emoționați și ne venea să râdem în orice 

moment. Dacă domnul diriginte spunea „viziunea na-

ratorului”, toată clasa se ținea de nas pe sub bănci. Pe 

la jumătatea orei colega care trebuia să dea startul far-

sei ne-a făcut un mic semn. S-a ridicat în picioare și s-

a dus lângă catedră, țipând „BOMBAAAA!” în timp 

ce își arunca ghiozdanul pe jos. Toți am încercat să nu 

izbucnim în râs, ne-am prefăcut speriați și cu o reacție 

întârziată ne-am înghesuit pe ușă și am fugit pe hol, 

închizându-l pe domnul profesor în clasă. Am început 

toți să râdem, și râdeam, râdeam...dar domnul profe-

sor nu mai ieșea din clasă! O fi sărit pe geam, o fi leși-

nat de frică? Ieși însă din clasă cu o privire confuză. 

„Farsă de 1 aprilieeee!”, i-am explicat toți în cor. 

Ne-a spus după aceea că își dăduse seama că era 

o farsă și că nu aveam cum să dăm cu bomba în liceu.  
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Deși nu a fost reușită și originală, râdem de fie-

care dată când ne amintim de ea. 

Spectacolele sunt de asemenea o amintire plăcu-

tă, mai ales pentru atmosfera de la repetiții. Întâlneam 

persoane noi cu diferite talente care erau dornice să te 

ajute sau să îți dea sfaturi. Am mâncat o dată și go-

goși, le adusese o colegă dintr-o clasă mai mare. Emo-

țiile pe care le aveam cu toții înainte să intrăm pe sce-

nă, luminile care ne orbeau odată ce urcam, fețele și 

încurajările mute ale copiilor răspândiți în sală în tim-

pul spectacolului care ne asigurau că totul merge de 

minune, emoțiile să nu cazi pe scări în întuneric, nesi-

guranța dacă mai ai timp să mergi până la baie sau să 

îți cumperi de mâncare că poate vine rândul tau să urci 

pe scenă și să nu cumva să lipsești că îi încurci pe cei-

lalți, liniștea care se așter-

nea când intra vreun pro-

fesor să vadă cum mai 

merge repetiția, scuzele 

nenumărate despre absen-

țele luate din cauza repeti-

țiilor, nu vor mai fi vreo-

dată transpuse în senti-

mente, poate doar în 

amintiri ale sentimentelor, 

care cu greu se mai pot 

simți… 

Ce ar mai fi de 

menționat sunt „chiulurile 

în masă”, un fenomen ca-

re nu ne prea ieșea (așa 

zic eu, alții ar fi poate de 

altă părere). 

Un moment repre-

zentativ pentru acest feno-

men a avut loc în clasa a 

X-a. Joia aveam ultima 

oră de la 6:30 și terminam la 7:30. Eram mereu foarte 

obosiți și faptul că în afară de o altă clasă de la real 

toate clasele plecau acasă nu ne încuraja deloc să men-

ținem o atitudine pozitivă.  

Măcar de rămâneam toți, să fim egali! Ca o 

epidemie a început în această zi de joi să se răspân-

dească simptomele chiulului în masă și înainte de 

dezbaterea inițială jumătate plecase deja (grupa 1), 

convinsă de noi, cei care rămăsesem (grupa 2), că 

vom pleca „imediat”, că nu rămânem la oră să îi pâ-

râm doamnei profesoare. 

Oricum, dacă îmi amintesc eu corect, doamna 

profesoară întârzia, și ne-am zis că este cu atât mai 

bine că plecăm, dacă nu vine dumneaei și stăm degea-

ba la această oră târzie? 

Așa că a ieșit și grupa 2 pe poarta liceului și în 

timp ce înainta falnic spre stația de autobuz, au înce-

put să apară alte simptome, simptome de „auziți, eu 

parcă am mustrări de conștiință” și „dar dacă totuși 

vine doamna și găsește clasa goală?”. 

Bineînțeles, parcă izbiți dintr-o dată de ceea ce 

făceam, am început să fugim înapoi speriați spre cla-

să, unde ne aștepta doamna profesoară. „- Bună seara 

doamna, știți, am fost și noi până în curtea liceului să 

facem niște poze de grup...păi da...cu ghiozdanele...” 

Evident că nu ne-au crezut nici măcar tablourile de pe 

pereți, iar grupa 1 s-a supărat pe noi fiind că ne întor-

sesem. „Uniți la bine și la greu” nu a prea fost deviza 

noastră în ziua 

aceea. 

Acești patru ani 

despre care cli-

șeic am ales să 

scriu au însem-

nat pentru mine 

dezvoltare pe 

toate planurile. 

Prețuiesc aceste 

amintiri și mi-aș 

dori din tot su-

fletul să pot să le 

mai trăiesc mă-

car o dată, cu 

mai mult entuzi-

asm, mai multă 

poftă și mai 

spontan.  

Le iubesc și îmi 

pare rău dacă 

experiența mea 

nu a fost similară cu a altora. 

Să vin la liceu a însemnat cu siguranță mai 

mult decât teme și ascultări și îmi pare rău că nu am 

putut încheia acest ciclu în condiții normale, dar cum 

scriam și mai sus, nu ne dăm seama de boala numită 

schimbare decât în momentul în care ne îmbolnăvim, 

iar leac pentru această boală nu a fost încă descope-

rit...să-l găsească cineva! 

 
Ana-Maria Chițu 

Clasa a XII-a G 
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„Cum ai putea exemplifica ideea că, deși în ce ne 

privește dorim respectarea drepturilor, 

nu facem același lucru față de ceilalți?” 

 

Consider că în ultima perioadă de timp (sau poate 

că lucrul acesta a existat dintotdeauna), majoritatea 

celor din jurul nostru cred că tot ce e pe acest pământ, 

tot ce ține de această viață, absolut orice lucru mititel, 

orice mărunțiș… li se cuvine! Și poate de aceea la nivel 

personal ne dorim să ni se respecte drepturile, dar la 

nivel colectiv, practic când vine vorba de ceilalți din 

jurul nostru, puțin ne pasă dacă le respectăm sau nu, la 

rândul nostru - drepturile lor. 

Probabil că mulți dintre noi sunt prea egoiști, 

orgolioși, subiectivi și leneși. Nu mai facem efortul de a 

ne pune și în locul celorlalți și a vedea ce e cu adevărat 

bine și de drept să facem. Poate că dacă n-am mai fi așa 

de subiectivi în anumite privințe și măcar am încerca să 

mai gândim obiectiv din când în când, toată 

„mascarada” aceasta cotidiană ar avea o altă desfășurare.  

Și totuși de ce nu respectăm drepturile celorlalți? 

Pentru că n-avem chef, pentru că ne e lene, pentru că 

acest lucru necesită timp - și știm cu toții ce resursă pre-

țioasă e timpul (d-asta îl petrecem toți stând pe Insta-

gram), pentru că am observat că „merge ș-așa”! 

Te uiți și observi cât de multă incompetență, 

ipocrizie, vrăjeală și cretinism există în jurul tău - pe 

moment te revolți și ți-e scârbă de tot ce se întâmplă și 

îți spui în minte că-i musai să se schimbe ceva - dar 

imediat aceste gânduri îți dispar și continui să te prefaci 

că n-ai observat nimic nelalocul lui. 

Oamenii și-au pierdut de mult încrederea în statul 

de drept, în justiția și autoritățile competente și, no, păi 

uite d-asta mulți ne permitem să uităm că pe lângă 

drepturiliii alea multe pe care le avem, pentru că, no, - 

„sunt cetățean european și am drepturi” - avem și obli-

gații, și încă foarte multe… dar, merge ș-așa. 

Se presupune că ar trebui să dau și un exemplu, și 

pentru că tot e perioada asta, acuma printre liceeni ăștia 

din anul terminal, printre care mă număr și eu bineînțe-

les - aleg să dau exemplul școlii de șoferi. 

Aleg să fac asta deoarece la finalul ei, după ce te-ai 

chinuit să tocești legislația vieții și reguli de conduită 

preventivă și mecanică și toate cele și după ce ai grijă la 

proba practică să semnalizezi orice mișcare, orice 

manevră și orice inspirație și expirație pe care o faci, ieși 

și tu în trafic - no bine, te duci pân’ la Lidlu’ ăla de la 2-

3 străzi distanță (nu te duci pe jos, că no, amu’ ai și tu 

carnetu’ și tre’ să te afișezi) căci te trimite mama după 

apă (d-aia de băut, nu d-aia caldă) şi constaţi că dacă ţii 

cont de tot ce ai învățat în școală, ești ultima găină din 

coteț… 

Așa că dacă merge ș-așa, bineînţeles că în final - toți 

avem șanse egale care vor produce rezultate inegale. 

 

Grațiela Ion, 

clasa a XII-a G 

Ne vrem 

 de beton armat!! 
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…mi-e cu neputință să cred că acesta ar putea fi 

vreodată considerat un cuvânt cu adevărat ușor de 

înțeles. Poate ușor de rostit, dar nu de cuprins cu mintea. 

 Pentru ființa umană, caracterul finit al tuturor 

lucrurilor încă reprezintă un aspect incomprehensibil al 

propriei existenţe. Finitudinea sălășluiește în vidul dintre 

a fi conștient de realitatea oarecum îndepărtată a concep-

tului și cunoașterea efectivă a iminenţei sfârșitului.  

Între cele două există o punte șubredă, iar dacă 

ființa umană reușește să o traverseze, numai atunci ea 

poate pretinde că este pregătită să-și însușească veritabi-

la finitudine a lui Adio. Până atunci, totuși, se cuvine să 

admitem că o astfel de întreprindere este cu neputință.  

În aparență, nimic nu recomandă întrebuințarea 

lui Adio drept expresia catalitică cu care am prefera să 

deschidem festivitățile în bâlciul acesta al deșertăciuni-

lor pe care îl numim cu o oarecare nonșalanță, cu un 

vădit dezgust flegmatico-melancolic și totodată, cu o 

aproape crasă indiferență VIAȚĂ. Cu siguranță că nu 

ne-ar face o mare plăcere să începem prezenta discuție 

în acești termeni, dar în același timp, mi-e teamă că, în 

acest caz, coliziunea este una absolut inevitabilă. 

Nu îmi permit să fiu într-atât de îngăduitoare 

încât să trec cu vederea faptul că acest început, ase-

menea oricărui altuia, reprezintă un sfârșit în sine, mo-

tiv pentru care, în loc de Salve, vă voi întâmpina cu Va-

le, iar de aici încolo, drumul îl vom parcurge avansând 

cu pași în spate și resimțind consecințele despărțirii 

înainte de a cunoaște premisele întâlnirii. 

Dacă este să urmăm logica aceasta, atunci Adio 

este Cuvântul cel Dintâi; unul nu chiar atât de simplu și 

banal, dar cu care, de-a lungul timpului, ajungem să ne 

familiarizăm într-un mod atât de intim încât ultima 

porțiune a Odiseei noastre personale începe să arate mai 

degrabă a purgatoriu decât a viață. 

Intuiesc că ajungem într-un punct în care per-

cepem ad interiorem acest cuvânt cu din ce în ce mai 

multă claritate și cu o din ce în ce mai mare recurență, 

nescris și nespus în fapt de nimeni, fără a-i înțelege pe 

deplin valențele, ci doar ca un sfidător memento mori 

adresat tuturor acelor lucruri a căror existență este, prin 

natura ei eminamente temporală, trecătoare. 

Rezonanța lui Adio este cu atât mai cu-

tremurătoare pentru ființa obișnuită să existe cu cât ea 

pare a se îngemăna în gravitatea implicațiilor sale cu 

străvechiul înscris biblic care prevestea distrugerea tem-

plului regelui Solomon:“Mene, Mene, Tekel, Uphar-

sin”, iar verdictul acestei împreunări nu poate fi decât 

unul categoric și iminent: de la naștere și până la 

moarte, suntem veșnic numărați, socotiți, cântăriți și 

împărțiți după rânduiala Universului pe socoteala căruia 

ne trăim clipele.  

ADIO 
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O, cât de iresponsabili și periculoși putem fi 

când ne purtăm laurii cu semeție între limitele tristei 

noastre condiții ontologice! 

Ne dedicăm decade întregi unor aspirații pe 

care le 

împletim apoi 

într-o funie cu 

care ajungem, 

în final, să ne 

spânzurăm de 

bârna propriei 

ignoranțe.  

Acest 

deznodământ 

este la fel de 

inevitabil ca 

gravitația în 

corvoada lui 

Sisif, iar dacă 

tot am ajuns la 

Camus, atunci trebuie să încercăm să ni-l imaginăm pe 

spânzuratul nostru fericit.  Deziluziile sale de gran-

doare, deși amăgitoare în sine, au oferit un sens vieții 

sale, iar aceasta este de departe cea mai mare dintre 

fericiri. 

Pe cât de ordonată, morală și logică pretindem 

(sau sperăm) că ne este existența, pe atât de haotică, 

arbitrară și absurdă ne poate fi dispariția. Iară cei mai 

mulți dintre noi nici nu apucă să rostească ceremonio-

sul Adio înainte de a-și părăsi crisalidele carnale și a se 

metamorfoza în eter. 

Ceea ce vreau să spun este că puntea dintre ex-

istență și non-existență este înfricoșător de fragilă, iar 

legate strâns de existența umană se află toate realizările 

lumii. Dacă ar fi ca totul să se preschimbe acum într-o  

peliculă de particule microscopice care să se disipeze în 

toate colțurile Universului, luând cu ele zecile de mii de 

ani care l-au familiarizat pe om cu propria-i prezență pe  

lume și reducând la nimicnicie fărâma de sens pentru  

care acesta a suferit neîncetat timp de un șir aproape 

nesfârșit de vieți, CINE ar fi oare de blamat? 

 Dar mai important, DE CE trebuie să existe un 

vinovat? 

Universul arareori se dovedește responsabil pentru 

destinele noastre (chiar ideea de destin fiind în sine un 

produs al imag-

inarului colec-

tiv). 

 Trecerea 

timpului, se 

spune, ne famil-

iarizează cu 

schimbarea, iar 

recurența cu 

care se petrece 

această schim-

bare la rândul 

său ne 

obișnuiește cu o 

eventuală 

despărțire de 

conceptul generic de viață și de realitatea senzorială 

atașată acestuia.   

 Cel mai crud aspect al experienței umane este 

acela că omul are întotdeauna contact cu perspectiva 

despărțirii de tot și toate mult prea tărziu.  

 De la prima sa întâlnire cu propria-i viață, el 

trebuie învățat să se despartă de aceasta. Fiecare în-

ceput creează premisele unui Adio și totuși, în ciuda 

acestui perpetuum mobile de existenţă plămădită, 

trăită, sfârşită și apoi luată de la capăt, noi continuăm 

să ne agățăm de începuturi și să ne împotrivim cate-

goric sfârșitului care, în definitiv, nu reprezintă altceva 

decât o consecință naturală a ceva ce singuri am pus în 

mișcare. 

Andreea Livia Vilău 

- mateistă - statornică corespondentă şi susţinătoare a 

eseisticii în revista liceului 
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La cumpăna dintre ani, după ciocnitul paharelor 
de șampanie și puzderia de urări, ne desprindem din 
îmbrățișările apropiaților pentru a ne refugia în interio-
rul nostru, acolo unde gândurile despre viitor, noroc, 
soartă sunt mai prezente acum decât în oricare moment 
din restul anului. Am vrea să știm că totul va fi bine, că 
cele mai secrete visuri se vor face cunoscute prin împli-
nirea lor. Am da orice pentru o certitudine, pentru a ști 
că viitorul, cel puțin în anul proaspăt început, va fi prie-
tenul nostru, iar soarta ne va surâde. Gândul ne duce 
spre o credință populară, conform căreia, primul născut 
din țară, arată prosperitatea noului an. Sperăm ca primul 
copil născut în 2021 să fie unul sănătos. Curiozitatea ne 
îndeamnă să căutăm informații și astfel descoperim po-
vestea lui. 

Primul copil care a venit pe lume în 2021 este o 
fetiță. În noaptea dintre ani, în județul Mureș, o adoles-
centă de 15 ani a devenit mamă. Întâia naștere din acest 
an s-a făcut extrem de cunoscută, iar la nivel național, 
au reînceput discuțiile referitoare la problema număru-
lui uriaș de adolescente rămase însărcinate. 

Care este concluzia la care s-a ajuns? Cazul nu 
este unul accidental: un sfert din mamele minore din 
Uniunea Europeană trăiesc în România, țara noastră 
aflându-se pe al doilea loc în topul dezamăgitor 
al statelor din U.E. cu cele mai multe mame adolescen-

te. Statisticile 
arată că mediul 
de provenienţă 
îşi pune ampren-
ta asupra riscului 
de a deveni ma-
me în perioada 
adolescenţei, 
procentul mino-
relor din mediul 
rural care au năs-
cut sau sunt gra-
vide fiind aproa-
pe dublu faţă de 
cel din mediul 
urban. 

Organizaţiile ca-
re susţin dreptu-
rile minorilor 
spun că numărul 
mare de copii 
care nasc copii 
este rezultatul 
dramatic al lipsei 
de informare. 

“Educația sexuală ”, “educația sanitară ” sau 
“educația pentru sănătate ”, abordată la timpul potrivit 
este foarte importantă, deoarece neavând acces la anu-
mite informații, minorele ajung să procreeze, iar urmă-
rile, atât fizice, cât și psihice, își pun amprenta pe în-
treaga lor viață. 

Adolescenţii încearcă să se documenteze singuri 
despre educaţia sexuală de pe internet, din reviste sau 
de la televizor, deși nu au capacitatea de a filtra infor-
mația. Prea puţini sunt îndrumaţi de părinţi. În secolul 
XXI, sexul rămâne un subiect tabu. În România, pă-
rinţii discută într-o oarecare măsură cu adolescenţii pe 
această temă delicată. Este un subiect pe care adulţii, 
părinții și Ministerul Educației îl consideră "ruşinos". 

Dr. Borbala Koo, director executiv al Societății 
pentru Educaţie Contraceptivă şi Sexuală a afirmat: 
„Noi (societatea) nu înţelegem despre ce este vorba le-
gat de sexualitatea adolescentelor şi credem că dacă nu 
discutăm despre sex cu adolescenţii atunci ei îşi vor 
începe viaţa sexuală mai târziu, un lucru care nu este 
adevărat”. 

Cu ajutorul educației sexuale realizată în școli, 
tinerele fete ar putea învăța care sunt consecințele unui 
act sexual, dar și riscurile și provocările care vin odată 
cu sarcina. De asemenea, este important să li se aducă 
la cunoștința cele trei opțiuni pe care le au în cazul 
unei posibile sarcini: 

Avortul - din punct de vedere medical, proce-
dura avortului este aceeași atât pentru o adolescentă 
cât și pentru o femeie adultă, diferența constă în im-
pactul emoțional pe care îl poate avea asupra vieții și 
psihicului celor două femei, aflate în stadii diferite de 
dezvoltare. S-a constatat că femeile care au făcut un 
avort la vârsta adolescenței sunt mult mai predispuse la 
a dezvolta probleme emoționale legate de această ex-
periență, spre deosebire de cele adulte. 

Păstrarea copilului – multe adolescente preferă 
să ducă la termen sarcina, însă varianta poate fi extrem 
de dificilă pentru o mamă minoră, aceasta nemaipu-
tând să își termine școala și să obțină un loc de muncă 
bun. 

Adopția – este considerată a fi cea mai bună 
opțiune, însa ca toate celelate, și această soluție are 
consecințele ei. Este nevoie de mult curaj, maturitate și 
dragoste. 

Cum educaţia sexuală are rol în reducerea    
sarcinilor, avorturilor şi cazurilor de noi infecţii cu 
transmitere sexuală şi HIV, programele de educaţie  

Precursorul fatidic 

Cişmigiu sub zăpadă 
Foto: Ioana Alexia Manea 
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sexuală se dovedesc a fi eficiente pentru a scădea cos-
turile care apasă astfel pe sistemul medical. 

Specialiștii citați în raportul UNICEF arată că 
sarcinile în cazul mamelor minore ar putea fi prevenite 
prin intermediul mai multor măsuri printre care se află 
și introducerea  în programa şcolară a educaţiei în do-
meniul sănătăţii, reproducerii şi sexualităţii ca materie 
obligatorie, în acord cu standardele internaţionale şi 
axarea programelor pe valori şi pe crearea de obiceiuri 
comportamentale responsabile. 

Pregătirea profesorilor pentru a oferi o astfel de 
educație rămâne o provocare, arată Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare în Europa (OECD), care tran-
smite faptul că doar câteva țări îsi pregătesc toți profe-
sorii pentru a ști să abordeze probleme legate de sexua-
litate, în timp ce în majoritatea statelor este pregătit un 
număr limitat de cadre didactice. 

În prezent, în cele mai multe ţări din Uniunea 
Europeană, educaţia sexuală este obligatorie în şcoli, 
deşi diferă la nivel de calitate şi conţinut. Studiile arată 
că cele mai bune țări privind educaţia sexuală sunt Tări-
le Nordice, Franţa şi Germania, iar Austria îi implică 
foarte mult și pe părinţi în educaţia sexuală din şcoală. 
În țările din Europa de Sud și de Est această disciplină 
întâmpină ceva mai multe probleme, fapt reflectat atât 
în statisticile privitoare la numărul sarcinilor, cât și în 
cele referitoare la bolile cu transmitere sexuală. 

 Educația sexuală nu este necesară numai pentru 
fete, ci și băieții au nevoie de cunoștințe pe această te-
mă. Ei trebuie să înțeleagă care sunt consecințele unui 
act sexual și să dea dovadă de responsabilitate. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Întorcându-ne la atmosfera începutului de an, 
sperăm cu toții ca această știre care a făcut turul televi-
ziunilor și a fost dezbătută de diverși moderatori și invi-
tați să ajungă într-un final și în forumurile legislative 
competente, deoarece este necesară o schimbare în so-
cietate, iar îndoctrinările nu își mai au locul în secolul 
în care trăim. 

 
                                                       Ioana Alexia Manea 
                                                                   clasa a X-a H 

 

 
 

Anatomie de sărut! 
 
 
 
Inima sau cordul este organul reprezentativ al 

aparatului cardiovascular, ea fiind situată în cutia toraci-
că. Are un rol vital în circulația sângelui și implicit în 
menținerea vietii, fiind alcătuită din 4 camere: atriu 
drept, atriu stâng, ventricul drept și stâng.  

Sună atât de complicat, nu? Și de fapt e doar 
locul stupid pe care îl ocupi cu nesimțire și peste care ai 
pus stăpânire fără a-ți păsa de cicatricile ce urmau să 
apară în urma bătăliei nesfărșite dintre inimă și creier. 
Tu doar..stai acolo, te plimbi ca o fantasmă prin fiecare 
încăpere, lăsând urme de pași greoi pe podea și pe pe-
reți; umbli fără o destinație, părând ca singura ta dorință 
să fie declinul meu. 

Uitându-mă în ochii tăi, niciodată nu am văzut o 
oglindire a sufletului, cum mai toată lumea spune. Întot-
deauna vedeam o negură nesfârșită în ochii tăi negri și  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
acum am înțeles că odată cu ei a venit haosul. 

Cutia toracică brusc mi-a devenit parcă prea 
strâmtă, cam cu o mărime sau două, stomacul s-a um-
plut de fluturi ce animau parcă atmosfera, iar mâinile şi 
picioarele tremurau incontrolabil când îți simțeam miro-
sul. Era frumos. Dar știam prea bine că nu ai venit doar 
într-o vizită scurtă, știam că urma să-ți semnezi numele 
pe fiecare bătaie încăpățânată a inimii mele, știam că 
anatomia săruturilor noastre urma să-mi rămână întipări-
tă în minte, de parcă cineva urma să mă roage să descriu 
în detaliu totul; de la fiorul adus de buzele tale moi, pâ-
nă la gustul lor ușor interzis. 

Dar mi-a plăcut, oh cât mi-a mai plăcut… 
 
                                                  Andreea Soare, 
                                                    clasa a X-a H 

Tihna omătului 
Foto: Ioana Alexia Manea 
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 - Arta de a călători greşit - 

Dacă vrei să călătorești, pretinde totul de la re-
giunea în care călătorești: natură frumoasă, confortul 
marelui oraș, opere de artă antice, prețuri ieftine, mare, 
munte - deci: în față să ai Marea Baltică și în spate 
strada Leipzig. Dacă acest lucru nu este prezent, atunci 
supără-te! 

Când călătorești, nu ţine cont de ceilalți călători 
(…). Tu ai plătit, ceilalți merg fără un țel. Este de o im-
portanţă capitală să ai loc la fereastră în tren. (…). Cel 
mai bun lucru de făcut este să rezervi o cameră la hotel 
și apoi să mergi  în altă parte. Nu anula rezervarea; nu e 
necesar - numai nu dovedi ca eşti slab! 

Când ai ajuns la hotel, scrie-ți  numele cu toate 
titlurile ... Dacă nu ai  un titlu ... Scuze ... Adică: dacă 
cineva nu are un titlu, atunci să  inventeze unul. Nu 
scrie: „Comerciant”, scrie: „Director general”. Asta lasă 
altă impresie. Apoi du-te în camera ta trântind ușile, și 
nu-i da cameristei, de la care ceri câteva lucruri în plus, 
nici un bacșiș. (…). Curăță-ți cizmele prăfuite cu proso-
pul hotelului, sparge un pahar (dar să nu spui nimănui, 
hotelul are oricum multe pahare!) și apoi mergi la o 
plimbare prin oraș. 

În orașul străin trebuie mai întâi de toate să vrei 
totul exact așa cum este acasă - dacă orașul nu are asta, 
atunci nu merită nimic.  Du-i pe ai tăi fără milă pe la 
toate obiectivele semnalate cu o 
stea în ghidul de călătorie – treci 
orbește pe lângă orice altceva și, 
mai presus de toate: echipează-te 
corect. 

Înainte de a călători, calcu-
lează, exact până la ultimul bănuț, 
dacă este posibil cu o sută de mărci 
mai puțin - puteți oricând să econo-
misiți ceva. Nu uita niciodată regu-
la principală a oricărei călătorii 
sănătoase: supără-te! (…) 

Pretinde peste tot liniște 
rurală; iar dacă o ai, bombănește că 
nu se întâmplă nimic. 

Într-o  călătorie trebuie să 
fie totul ceva mai bine decât acasă.  

Discuta cu localnicii  des-
pre politică, religie și război.  

Nu te abține, spune-ti pă-
rerea ta liber! Vorbește tare   

pentru a putea fi auzit. (…) 

Nu te lăsa impresionat. 

Acționează, ceartă-te, comentează!  

 

  - Arta de a călători corect - 

 

Elaborează-ţi  planul de călătorie în mare - și 
lasă-te dus de val! 

Cea mai mare priveliște este lumea – admir-o! 

Nimeni nu are astăzi o viziune completă asupra lumii  
încât să poată înțelege și aprecia totul: ai curajul să 
spui că nu înțelegi  ceva. 

Nu lua atât de în serios micile dificultăți ale călătoriei. 

Dacă te oprești într-o escală, fii fericit că ești în viață, 
privește găinile și caprele serioase și poartă o mică 
discuție cu bărbatul de la  magazinul de trabucuri. 

Relaxează-te! Lasă cârma libera!  

Hoinărește prin lume! Este atât de frumoasă: dăru-
iește-te ei și ea ti se va dărui ție! 

 Text cules de profesor Liliana Ţîrcomnicu din „Arta 
de a călători greşit ”de Kurt Tucholsky  

Foto Mihai Ene, clasa a XI-a G 

„Arta de a călători greşit” 

sau 
                               „Arta de a călători corect” 

Ce alegeţi? 
 

Parcul Naţional Plitvice, Croaţia 
Foto. Teodora Păunache, clasa a XI-a H   
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Skye este una dintre cele mai mar i şi cunoscu-

te insule din Scoţia Inner Hebrides, care atrage turişti şi 
călători din toate colţurile lumii. Este un loc care oferă 
bucurii şi atracţii pentru fiecare. Dominată de munţii 
Cuilin şi cu peisaje spectaculoase, Skye are în acelaşi 
timp legături istorice adânci cu bătăliile dintre clanuri şi 
alte evenimente din istoria Scoţiei. 

In zilele de azi, Skye atrage în fiecare an turişti 
din toate categoriile, de la alpinişti şi drumeţi până la 
cei interesaţi de fotografie, pescuit, natură, istorie, de la 
călătorii singuratici până la familii cu copii, care vor să 
petreacă zile în natură, observând flora şi fauna, ascul-
tând glasul râurilor, şi al mării. Pentru orice vizitator, 
este bine de ştiut că vremea pe insula Skye este nepre-
văzută, indiferent de anotimp. In timpul verii, turistul 
înţelept va avea în rucsac de la pălărie de soare până la 
un pulover şi canadiană de ploaie. 

Quiraing este un loc fascinant, format pr intr -
o alunecare uriaşă de teren, peisajul pare lunar, de pe o 
altă planetă, iar într-o zi cu vizibilitate bună, drumeţul 
se simte într-adevăr într-o altă lume, între cer şi apă. 

 Fairy pools sunt aşezate la picioarele munţilor  
Cuilin, de-a lungul râului Brittle,călătorul este 
întâmpinat de sunetele albe ale râului, şi de razele soa-
relui reflectate în lacurile create de râu. Cărarea care 

duce la poalele Cuilin poate fi foarte aglomerată într-o 
zi cu vreme bună, mai ales de familii cu copii mici, dor-
nici să se joace în apă. Dar pentru cei care doresc soli-
tudine, cărarea merge înainte şi urcă încet în ritm circu-
lar, oferind peisaje de neuitat. 

Old Man of Storr (Bătrânul din Storr ) este, 
probabil, cea mai cunoscuta rocă verticală din insulă, 
fotografiat în toate anotimpurile, de la răsărit până la 
apus de soare. Bătrânul din Storr este rezultatul unei alu-
necări de teren din perioada terţiară. 

Carmen Neagoe-Herca, pentru o perioadă 
profesor în C.N. „Matei Basarab”, dar mereu si    
chiar departe, mateistă 

 

Insula Skye 

 

Căutător de peisaje 

în Inner Hebrides, 

Scoţia 

Insula Skye. Quiraing 
Foto: Carmen Neagoe 

Insula Skye. Fairy pools 
Foto: Carmen Neagoe 

Old Man of Storr, internet 



      2 . un Sisif individual 

         Mă întorc la 180° pe verticală 

         să tac soarele sub tălpile mele 

 

         am crezut ca bolovanul lui Sisif 

                        și partea sa reală 

         pornit de tine   nu mă va mai rostogoli

         dacă nu-mi va recunoaște gleznele 

 

         nesăbuință ierarhizată 

                  în etape de distrugere 

         era în mine în tot acest timp?!

         urlă   sare   strigă   dezgolește 

         de sens și intenție 

                  de fapt 

         am ajuns doar să calc 

         pe firele tale de păr

         aș fi zis că în ani lumină de rotație

         s-ar fi pierdut și mai mult în mine

               cumva        tot nu ard

         și încă le culeg 

         de pe gulerul casei noastre 

         &pe umeri &limbă&unghii sub&coaste. 

         

         /*mame pierdute din nume și tați

                                           inexistenți           

         ne sunt martori de după viață

         la creații individuale 

         împărțite la procesul tălpilor

         ce aleargă doar cu iluzii în spate*/

1 . dă pe gât ultimul ciob 

hai  

 

nu te rușina chiar acum

și bea până la fund 

paharul de vată de zahăr. roz.

Până nu va mai rămâne niciun ciob

și nu vei mai avea de ce să te plângi 

de dureri infantile de burtă    snob' 'isme

ce te fac cu înfometare să te strângi 

         că dacă corpul unui copil l-ai fi avut,

s-ar fi sfărmat și împrăștiat sub puterea

motricelor

tale emoții   sentimente  năzuințe

și el pur și simplu s-ar fi evaporat 

de parcă   nu a atins vreodată existența

cu adevărat. 

și pe cearceaful pământiu cu plapumă

albastru-înnourat

doar și numai s-ar fi păstrat

crăpăturile paharului de umanitate  

 tehnologie   ură

care, zimțate fiind, au pătruns și perforat

spațiul interior privat    doar ție destinat 

prin găurile căruia mă uit acum 

și privesc cum se scurg stropii de iubire.

                       hai, nu-ți fie rușine. ce

dacă ți-ai dat jos pielea și ți-am pătruns

în intimitatea păcatelor.

dă pe gât paharul ăsta de iubire. 

               Până la ultimul ciob

4 poezii



3. dimensiuni 

perplexitatea se holbeaza la ea

cum te privește

de parcă 

ai fi ultima petală rămasă din corola 

încinsă de singurele posibilități a lumii

2D

de afirmativ și negativ

De unde începe înălțimea să urce 

într-un sistem de axe perpendiculare 

ce se împart cu limitări vădite între a fi

și a nu fi

iartă iartă iartă timpul 

nu știe nici el că de fapt ține sub unghii 

oameni 3D de ceară 

șlefuiți remarcabil 

între pietre 

ar fi trebuit să iasă foc 

de ce ies doar scântei    nebunie    |

 

se ia singură în brațe 

și se holbează cum toți cei din jur își

depun capetele

pe masa tocmai curățată de firmituri 

sticlă zgâriată de buretele de sârmă 

urmele de sânge se duc cu domestos?

detergent de vase? ariel? 

 

te privește     de parcă 

ai fi ultima petală rămasă din corola 

de  DA & NU-uri 

nu știe dacă să sufle orbește/să privească

cu respirația între-tăiată

este prinsă    3-4 D

ține petala strâns între degete fiind

strânsă de încă tulpina.

4. dragostea a început la

infinit cu minus 

numeri pe degete 

             ce? 

se frâng

           os cu os.

iau ața să le cos

            te plâng.

nu învie

            ce să fie? 

moartea

               cui?

spațiului redus la infinit cu minus

ce despărțea hăul dragostei 

                    numeri. ce? 

cât a mai rămas din dezvoltarea

punctului proxim

până când this love va ajunge cu zero

multiplicat. 

             păcat. 

că?

             n-ați început de la 0 ( cu plus)

degete puse-n piele. 

 

Maria Rotaru 

clasa a XI -a D
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O poveste de la cârciuma lui 

Zissu 
Inceput de toamnă 1928 
Ne înapoiam, un grup de prieteni, dela Rusciuc, un-

de plecasem într'o Duminică să ne scăldăm in Dunăre, 
spre a mai scăpa de zăpuseala capitalei. In lipsa obisnu-
itelor călătorii in străinătate, ne consolam cu o scurtă 
trecere a Dunărei pe malul bulgăresc. 

Eram membrii societătii academice de turism 
"România", constituită fără scop lucrativ, cu număr li-
mitat de membri, trăind din substantiala contributie a 
fondatorilor, mai toti in posturi de vază in viata publică 
bucuresteană. Cei mai multi erau înalti magistrati, avo-
cati, profesori universitari, oameni politici. Din multi-
mea membrilor făceau parte între altii, Nicu Bădescu-
Rosiori, presedinte de sectie la Curtea de Casatie, Vasi-
le Bordeianu, presedinte la Curtea de Apel, Tulliu Dau-
te, dela aceiasi Curte, Vintilă Dongoroz si Corodeanu, 
profesori la Facultatea de Drept, Hurmuz Aznavorian, 
avocat, profesor dr. Paulian, vestit neurolog, dr. Ion 
Topa, secretar general al Ministerului Sănătatii, Aurel 
Garoescu, secretar general al Ministerului de Jusiitie, 
Horia Oprescu, director financiar al Municipiului, Con-
stantin Grigoriu, director al Creditului Ipotecar, Val 
Mugur, avocat al Creditului Industrial, prof. ing. Sava 
Goiu, ing. Savu Georgescu, Kurt Mott, fabricant de 
sampanie, colonel de Stat Major Iliută Dumitrescu, Va-
leriu Micu director general de fabrică texilă, Tilică Pri-
siceanu, subdirector in Casa Scoalelor si altii. Prin co-
lecta membrilor si cu sprijinul autoritătilor izbutisem a 
obtine doua vagoane de cale ferată, pe care le transfor-
masem in luxoase vagone de dormit, ce ne intovărăseau 
in excursiile europene. 

Asadar, într'o seară de Duminică, impreună cu Ga-
roescu, Oprescu si Prisiceanu ne înapoiasem cu trenul 
dela Giurgiu, descinzând in gara Filaret. De acolo cu 
două trăsuri o pornisem la vale pe Calea Serban Vodă. 
Se înoptase si ne era sete, după ghiveciul pipărat si sa-
ramura de burtă de crap mâncată la Rusciuc.  

"Bem un tulburel la cârciuma lui Zissu?"  
Intrebarea lui Prisiceanu nu avea nevoe de răspuns. 

Cârciuma lui Zissu, pe atunci unul dintre nenumăratele 
localuri de periferie bucuresteană, avea un public ames-
tecat din soferi, birjari, dar si de lume aleasă, ce tocmai 
in acest amalgam venea să guste farmecul unei libertăti 
cenzurată in restaurantele elegante ale centrului. Zissu, 
priceput negustor macedonean, al cărui frate Lică stu-
dia medicina, lupta din răsputeri să schimbe infătisarea 
localului si sa-si selectioneze publicul. Pe lângă taraful 
lăutăresc, adusese pe un grec de origină, Alfred Pagoni, 
artist de reale resurse, ca să delecteze tocmai această 
clientelă mai exigentă. (Pe acest Pagoni l-am avut apoi 
colaborator la societatea de Radio, unde fu ucis de 
bombele germane in 1944). Cânta de preferintă sanso-
nete frantuzesti, desi marea sa specialitate era improvi-
zatia. Pe rime date de public, care de care mai năzdră-

-vană, improviza cu uluitoare facilitate versuri si melodii. 
Insă adevăratul său mestesug era flueratul artistic, cu care 
atingea virtuozitatea. Spre exemplu "Hora Staccato" a lui 
Dinicu, fluerată de Pagoni, nu avea nimic de invidiat in-
terpretării violonistice a lui Heifetz ori a trompetei lui Ar-
mstrong. 
Lângă masa noastră un tânăr elegant, blond si lat in spete, 
sorbea pahar după pahar in tovărăsia unei fete gratioase, 
intimidată oarecum de avântul crescendo al individului, 
care vociferând fără întrerupere, împiedica publicul să 
savureze măestria lui Pagoni. Se vedea cât de colo că se 
imbătase, dar nimeni nu se încumeta să protesteze, din 
pricina agresivitătii si staturii sale robuste. 
-"Cui nu-i place să poftească sa-mi ceară socoteală!" 

Tilică Prisiceanu, mititel de statură, dar întotdeauna 
curajos, se adresă politicos cetăteanului, rugându-l să in-
ceteze de a mai tulbura auditia. Dar acesta, cu o simplă 
lovitură de brat il făcu să se clatine. 

Văzurăm atunci ridicându-se pe neasteptate dintr'un 
colt al cârciumei un tânăr sfrijit, figură stearsă, una din 
acele prezente ce oricând trece neobservată. Isi făcu loc 
printre multimea clientilor si prezentându-se la masa cetă-
teanului, fără a scoate un cuvânt si fără a calcula conse-
cintele, îi trăzni un pumn in nas. 

Totul se petrecuse cu iuteala fulgerului. Stârnit de 
gestul necunoscutului, publicul terorizat o seară întreagă 
de insolentele individului, răbufni, năpustiindu-se asupră-
i cu o ploaie de ghionti si picioare, stâlcindu-l. Doar inter-
ventia proprietarului si chelnerilor împiedică linsajul. 
Omul era de nerecunoscut. Nu avusese timp să se apere. 
Fata tumefiată, plină de sânge si cucue părea o arătare. 

Cu mare greutate Zissu izbuti să-l scoată afară in stra-
dă, prin vitrina făcută tăndări. Oprind o birjă ce trecea pe 
stradă, îl îmbarcă laolaltă cu tânăra prietenă, care plângea 
cu hohote, trimitându-i acasă. Apoi se adresă publicului 
din local, scuzându-se: 
- "Iertati-mă de a nu fi intervenit să-l potolesc. E un vechi 
si distins client al nostru, doctorul Noica, coleg cu fratele 
meu. Se vede că si-a băut mintile, altfel nu se explică ati-
tudinea sa." 

Astfel am aflat că cel ce ne terorizase o seara întreagă 
era doctorandul in medicină Noica, frate cu Dinu, cele-
brul filosof. După un an, o septicemie ucidea pe tânărul si 
valorosul doctor Noica, intern al spitalului Coltea, care de 
bucuria trecerii examenelor de anul cinci de medicină, se 
cherchelise intr-o seară de sfârsit de vară, terorizând cli-
entela cârciumei din calea Serban Vodă.  

Revenind acolo după câteva săptămâni, am găsit loca-
lul ceva mai ingrijit, cu oarecari mici transformări ce îl 
făceau plăcut, atrăgător. Lângă pian un june frumusel, 
brun cu părul ondulat, tipică figură meridională, alterna 
cu Pagoni prezentarea programului. Se acompania cu 
banjoul, sprijinit pe genunchiul cocotat pe scaun si cântia 
cu voce stinsă, susurată, pentru întâia oara in Bucuresti, 
tangouri spaniole, nemtesti, franceze, valsuri engleze si 
foxtrotturi americane, toate in limba de origină. Interpreta 
cu finete si inteligentă melodiile la modă in străinătate.- -
"E contabil la Banca Crissoveloni", ne spuse Zissu. "L-
am adus de probă, cu gândul de a-l angaja." 
- "Cum îl chiamă?" 
- "Jean Moscopol !!!"                               J. N. MANZATTI 

 
Jean Moscopol (1903-1980) 
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Sufrageria cuvintelor goale 
 

Sufrageria cuvintelor goale, 
statuete –contur în miniatură 
umplu sufrageria acestei neconviețuiri, 
stă fiecare în spațiul ales, 
a fost loc la discreție, 
se privesc unul pe altul, 
dar nu au niciodată reacții, 
ele nu se văd, 
fiecare are statura plină de sine a stăpânului, 
fiecare pare să simtă cum sufrageria noastră 
îi aparține în exclusivitate, 
un stăpân gol de sine 
stăpânind un ținut gol, 
care, deși pare al nostru, 
nu aparține nimănui. 

 

Solitudine 
 

Rămân în interior cu privirea, 
oricum nu pot vedea bine realitatea din jur 
și nici nu o pot privi, de atâtea ori, 
de fapt, nu am știut despre ea 
prea multe lucruri niciodată, 
întotdeauna am adus cu mine realitatea, 
din ea am dat tuturor lucrurilor 
pe care mi-am așezat vreodată privirea 
și astfel am ajuns să exist 
într-o realitate care nu a existat niciodată în realitate. 
 

De la un timp, realitatea însăși s-a revoltat, 
nu a mai dorit să fie luată drept altcineva 
și mi-a intrat în ochi, 
a strigat la mine, aruncându-mi în față 
falsa realitate construită de mine 
prin atâția ani și pe care aș fi preferat să o consider 
în continuare, realitatea. 
 

De data aceasta nu eu am făcut alegerea, 
eu am fost aleasă să văd, ca toți cei din jurul meu, 
trebuia să fiu și eu în rând cu toată lumea, 
să văd ce se întâmplă deși nu am nici o putere 
asupra acestui întâmplat. 
 

Aștept să îmi crească o nouă pereche de ochi 
pentru frumosul din lume 
și probabil că lumea va naște acest frumos 
dacă vor exista ochi să-l vadă. 

 

Cerul acestei ierni 
 

Mă întreb cum este cerul acestei ierni privit de tine, 
de acolo de unde te afli tu 
și mă întreb dacă îl privești printre gânduri, 
din ce culori sunt făcute acestea 
și ce nuanțe reflectă ele în lumea exterioară. 
 

Mă întreb, dacă am sta de vorbă, 
ce ne-am spune mai întâi 
și dacă am găsi cuvintele pe care să ni le adresăm 
sau am prefera să comunicăm, în continuare, prin gân-
duri, 
dacă ne-am rezuma la cuvinte, 
ale mele ar fi stingherite, 
iar ale tale ar fi probabil, prea multe, grăbite 
să umple aleile pornind din ambele părți 
și părăsite tot de atunci, 
când cerul iernii a încremenit deasupra noastră. 
 

De la poalele unui sentiment 

 

Stau la poalele sentimentului meu de iubire 
pentru această lume, îmi sprijin spatele de el 
și privesc în jur, spre lume, 
e strategic locul, atât de bine văd 
și ceea ce mulți dintre voi credeți 
că nu aș putea vedea, 
profunzimea unui sentiment este locul ideal 
de a te plasa în viața ta proprie 
și în lumea aceasta, 
privirea devine clară 
și, în sfârșit, vede. 
 

Realitatea fantomă 
 

Urechea internă s-a închis, încercând să se salveze 
de fâșâitul reptilian al rostogolirii roților pe șosea, 
de urletul sirenelor ambulanțelor, 
însoțite uneori, în tăcerea stranie a nopților, 
de urlete umane sau bocete ca din alte lumi, 
este o goană către dispariție 
a acestui oraș devenit oricum fantomă, 
gândul îmi spune că mașinile salvării 
sunt fără medic și fără pacient, 
roboți teleghidați de mâini-fantomă. 

Aceste poezii au câștigat Concursul de Creație tea-
trală și literară "Distanța" organizat în mai 2020 de 
Primăria Capitalei prin Teatrul Dramaturgilor Ro-
mâni, Muzeul Național al Literaturii Române și Bi-
blioteca Metropolitană București. 
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Căderea din gânduri 

 

Căderea din gânduri este o binecuvântare 

și poate singura fără vânătăi și echimoze 

pentru că oriunde în afara lor se locuiește mai bine, 

se mănâncă mai bine, se doarme mai bine, 

dar nu știu cât de bine se respiră. 

 
Gândul material 

 
Gândul este la fel de material ca lemnul sau ca 
pământul, 
dar, dacă noi nu îl putem vedea încă, 
e pur și simplu pentru că nu ne-am descoperit 
perechea de ochi, 
care să îl vadă 
 

totuși, el continuă să existe 
și este la fel de material și palpabil 
ca oricare dintre obiectele 
de care ne folosim în această lume, 
 

mintea noastră material – imaterială 
secretă un produs imaterial – material, 
mai puternic decât orice obiect 
și produs material 
deși, invizibil încă 
și aparent imaterial. 
 

Sentiment 
 
Mă bucur atât să te întâlnesc 

la celălalt capăt al gândului meu 

aparent necomunicând cu mine, 

fiind – îmi aduci bucuria 

de care, prinzându-mi gândul, 

nu mă scufund, 

pot trece mai departe, în clipa următoare. 

 

Din locul în care suntem 

Merele s-au înroșit și noi n-am observat, 

ca de fiecare dată. Deodată privim lucrurile 

parcă pentru prima dată. Ne întrebăm 

dacă am fost plecați undeva 

și nu am dat prea multă atenție. 

Oricum, o parte din viața noastră și cea din imediata 

apropiere 

se duce cumva în lipsa noastră. Nu observăm 

decât ce ne stă în cale. Sau ceea ce cade brusc 

sub privirea noastră. Privirea asupra celorlalți 

nu o lăsăm prea mult să coboare. 

Asupra noastră înșine pînă unde ne lasă propriul 

bruiaj cotidian, al unei vârste, al unui timp 

dintr-un anume anotimp. 

Iluzie 
 
Pentru tot ce ne imaginăm – nu este timp. 

Este timp pentru necesarul valabil fiecărei vieți. 

Dacă vrem să avem timp, trebuie să îl naștem 

și să ni-l dăm în dar. 

Muzica 

Trecând prin laboratorul gândurilor 

se nasc sunetele, adunând 

fraze și pauze 

la capătul cărora se înalță melodios 

fragmentele unindu-se în cânt, 

legate prin firul magic al sensului 

imaterial, necuvânt, perfecțiunea sonoră. 

 

Fragmentul muzical este o particulă de perfecțiune 
sfidând logica, continuă neașteptat de mult, 

surprinde prin apariție, contrazice așteptarea 

unei trăiri care ar trebui să aibă amploarea clipei. 

 

Are toate formele de relief 
alăturându-se, urmându-se cu repeziciunea 

sunetului, sclipitor dialog clăditor și conducător de sen-

suri. 

 

Carusel 
 
În vârtejul lui, realitatea se întrezărește 

în mișcare, popasul găsit pornește din nou, 

cu speranța în buzunar, călătorul vrea să creadă 

că va veni o oprire în care timpul îi va da răgaz 

să coboare, să își adune bagajul, să se îmbrățișeze 

cu ceilalți, să își ia la revedere 

apoi să își savureze trăirile și înțelesurile adunate 

dar, încă, nefiltrate. 
 

Două realități 
 
Iluziile pot deveni căptușeala realității, 
ajung să se confunde cu ea, o pot dubla 
sau îi pot fi geamănul din vis. 
 

Astfel se îngustează culoarul 
și probabilitatea pierderii echilibrului scade. 
 
Îmi reprim mereu impulsul de a-mi cufunda palmele 
în obiectele din jurul meu 
să le măsor nivelul de realitate. 
 

Ella Leynard, (Diana Ștefănescu) 
Profesoară la Colegiul Naţional “Iulia Haşdeu”, Bucur-
esti, cu suflet de mateistă. 
Volume publicate: „Poeme”, 2013, „Versuri” 2016, 
„Avem timp să iubim”, 2018, „Timpul Dezvăluitor”, 
2018 
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Trupa de teatru 
„I N G E N I O  A R T” 

CNMB 

„Break a leg!!” 

Aventura mea în cadrul trupei de teatru, căci așa 

îmi place s-o numesc, începea undeva prin clasa  

#azecea. Mi-am luat inima în dinți, neavând deloc expe-

riență în domeniu, prestând până atunci numa ’

concertele-n duș sau fredonatul la peria de păr... ah, să 

nu uit de hlizitul în oglinzi - mare fană!M-am prezentat 

la audițiile din faimoasa cantină cu scaune portocalii și 

gresie albastră. 

Puhoi de lume ce era acolo! Iar ca o divă ce sunt, 

căci așa mi-a spus la un moment dat o doamnă 

profesoară (bine-cunoscută mai ales de elevii de la re-

al), m-am lăsat așteptată. De ce? Pentru că aveam 

emoții. Normal, firesc, tuturor ni se întâmplă asta și 

bineînțeles că în loc să spargem gheața și să le 

înfruntăm, preferăm să tragem de timp și să amânăm 

inevitabilul până în ultimul moment. Iată că n-am scăpat 

și m-am trezit citindu-mi textul din telefon, turcește-n 

sos de pește pentru că și deoarece nu puteam sta în ale 

mele picioare… 

Tracul, această stare emotivă care apare în rân-

dul oamenilor care vorbesc în fața publicului reprezintă 

un mare dușman pentru mulți dintre noi. Pentru a-l 

învinge e nevoie de exercițiu, e nevoie până la urmă să

-ți dai voie să greșești, să-ți dai voie să fii tu însuți. Și 

tocmai asta am făcut, iar la prima apariție pe scenă nu 

m-am putut abține și am scos un mare „ăăăăăăăăă” în 

văzul tuturor, căci da - îmi uitasem replica :) Dă-i și 

plângi după în sala de sport, caută șervețele și re-

tușează-ți maglavaisul de pe față… noroc că găsisem 

niște ciocolată în ghiozdan, m-am calmat instant! 

Întotdeauna mi-a plăcut să cred că teatrul e sin-

gurul loc în care poți să fii tâmpit, fără să te judece 

nimeni. Veneam la repetiții cu cel mai mare drag 

pentru că acolo puteam fi noi. Ne puteam hlizi, puteam 

dansa, cânta, glumi, dezlănțui. Ele erau locul în care 

evadam, unde luam o pauză de la amalgamul de in-

formații, de ascultări și note. Mulți colegi ne aruncau 

priviri bănuitoare, crezând că mersul la teatru e doar un 

pretext pentru a scăpa de ore. 

Însă în timp ce mulți dintre ei plecau acasă la 

ora 13, căci atunci se terminau orele, „chiulangiii de la 

teatru” rămâneam la liceu, uneori și până la ora 17 

pentru repetiții. Pe scenă se vede numa’ vârful 

aisbergului, însă în spate sunt multe ore de muncă… 

Sărbătoare pentru noi era când aveam ocazia să 

repetăm direct în sala de festivități. Îmi amintesc că  

„Lumea-ntreagă e o scenă şi toţi oamenii-s actori. 

 Răsar şi pier cu rândul, fiecare: 

Mai multe roluri joacă omu-n viaţă, 

Iar actele sunt cele şapte vârste…” 

William Shakespeare, „Cum vă place”, 

monologul lui Jaques, act II 
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odată am puțin stricat un stativ pentru microfon, însă 

am reușit să-l resuscităm în timp util. Exercițiile de 

dicție cu creionul în gură, vânătăile cauzate de 

împiedicatul pe scările mici și dubioase de lângă scenă, 

„cine ia cheia de la cantină?”, plăcinta aia bună cu 

mere pe care o împărțeați în pauze, frustrarea care 

apărea când nu îți ieșea scena, când nu te sincronizai 

cu colegu’ ori nu dădeai replica cum trebuie, discuțiile 

interminabile de pe WhatsApp despre „cum mă îmbrac 

mâine?”, „la ce oră ne vedem?”, „nu pot să plec de la 

mate că face urât”, „mi-am pierdut vocea”, „unde-s 

procesele verbale că tre’ să merg la Diță”, „trimiteți 

și voi filmările alea de azi, că vreau să mă văd” sau 

„noi am zis că intrăm primii și cu asta basta!” vor 

rămâne poate cele mai dragi amintiri din liceu… 

A existat un moment în istoria trupei noastre, 

când practic rămăsesem doar vreo 4-5 membrii, fără 

profesor coordonator sau orice altă viziune. Însă, la 

apelul făcut de directorul adjunct, Diță Nicolae, a venit 

în ajutorul nostru Florin Dobre. El a fost pentru noi și 

încă este, o gură de aer într-un vid al artei teatrale, o 

gură de aer ce a ajutat trupa „Ingenio Art” să prindă 

viață precum pasărea Phoenix. 

Piesele pe care urma să le jucăm erau alese de 

comun acord, problema era că nu puteam face rost de 

textul propriu-zis și pentru că multe dintre piesele pe 

care le-am jucat erau vizionate și alese de noi de pe 

YouTube, era musai ca unul dintre noi (sau mai mulți) 

să se sacrifice și să transcrie replicile personajelor. Îmi 

amintesc că spectacolul „Pijamale”, o super comedie 

despre adulter, ne-a răpit o grămadă de timp pentru 

transcrierea replicilor… dar în fine, a meritat! 

Data de 12 aprilie 2019 a fost marcată în 

calendare de către elevii CNMB, ca ziua decisivă în 

care s-a dat lupta epică dintre trupa veche si trupa nouă 

de teatru a liceului nostru. Atunci am jucat „Pijamale”. 

A fost un eveniment unic, plin de umor, sala de festivi-

tăţi umplându-se de aplauze şi urări pentru cele două 

trupe, care şi-au dat sufletul pe scenă, la fel ca nişte 

adevăraţi actori. În final, bineînțeles că noi, ăștia mai 

tineri din trupa nouă am câștigat, i-am dovedit pe toți 

atunci. Ați văzut că mulți actori, (apropos noi nu ne 

putem numi actori, suntem numa’ niște amatori foarte 

pasionați) vorbesc despre aplauzele de la final care 

sunt minunate, care te ridică pân’ la cer. 

Într-adevăr nu pot nega asta, însă ce am trăit noi 

la Bătălia Trupelor e efectiv imposibil de pus pe hârtie. 

Sper din suflet că o să aveți ocazia să simțiți acea ener-

gie atât de puternică care ne-a lovit atunci și ne-a marcat 

atât de pozitiv pe toți. De departe cea mai frumoasă at-

mosferă și cel mai frumos spectacol a fost la noi acasă, 

în sala de festivități, având ca public pe ai noștri colegi 

care au venit să ne susțină, care au râs și s-au distrat și 

ne-au dat din energia lor… îngerașii pufoși să fie cu voi! 

Are rost să mai vorbesc de nebunia care se in-

stala în momentul în care Tudor, blondu’ de la sunet, ne 

anunța la finalul repetiției generale că e momentul să 

eliberăm sala pentru a putea primi publicul? Cum ne 

strângeam după cortină și ca niște copii tâmpiți ne 

bucurăm să vedem cum se umplea sala de festivități! 

Eram efectiv în extaz! Mă îndoiesc că numa’ eu am trăit 

așa momentele acelea, adică într-adevăr sunt mai  
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zăpăcită de fel, dar totuși… 

Amu’ să vă povestesc că odat’ s-a sesizat din 

oficiu alarma de incendiu din sala de festivități… fix 

înainte să înceapă showul! Toată nebunia a pornit din 

pricina unor copilași care au mâncat niște bombonici 

jos, sub scenă, și na,  de la bombonicile alea s-a pornit 

alarma! A fost o sperietură grozavă pentru noi atunci, 

mai ales că sala era full… am reușit să depășim mo-

mentul cu bine și am putut continua spectacolul. Ah, 

mi-am adus aminte! Cine naiba ne-o fi mâncat cara-

melele nici acum n-am aflat! 

Aveam un bol de caramele - recuzită im-

portantă în prima scenă - și fix când ne anunțau că 

trebuie să intrăm, ia caramelele de unde nu-s? Găsești 

într-un final bolu’ și vezi că e gol-goluț… „cine naiba 

ne-a mâncat caramelele?” Și să știți că mititeii ăia din 

„Lecții clasice de agățat” erau de fapt batoane de 

ciocolată Lion (și nu, n-am fost sponsorizați!). 

La Festivalul de Teatru pentru elevi și liceeni 

„Joc în joacă” din mai 2019, am strălucit, piesele noas-

tre clasându-se pe primele locuri: 

Premiul I pentru piesa ,, D’ale Carnavalului” de I. L. 

Caragiale 

Premiul al III-lea pentru piesa ,, Floarea și Gheor-

ghe” de Natalia Călin 

O parte din colegii noștri au obținut premii de 

interpretare pentru măiestria cu care aceștia și-au adus la 

viață personajele: 

- Șovar Alexia în rolul ,,Mița Baston” din ,, D’ale 

Carnavalului” 

- Trandafir Patricia în rolul ,,Floarea” din ,, Floarea 

și Gheorghe” 

- Mocanu Radu în rolul ,,Catindatul” din ,, D’ale 

Carnavalului”  

Am fost una dintre cele 25 de trupe de teatru se-

lecționate din cele 106 înscrise din toată țara să parti-

cipe în cadrul Festivalului Național de Teatru pentru 

elevi „George Constantin” din 2019. 

Colegul nostru Anton Alexandru a obținut pre-

miul pentru rolul principal masculin. El a interpretat 

personajul ,,Leonard Jebeleanu” din piesa ,, Pijamale” 

de Mawby Green și Ed Feilbert. 

Mii de mulțumiri aș vrea să se îndrepte acum, 

spre echipa tehnică care s-a ocupat de organizarea spec-

tacolelor în stil mateist, formată bineînțeles din oameni 

de-o vârstă cu noi, foarte pasionați și devotați și la fel 

de zăpăciți ca noi! Ioi, da chiar mă depășește treaba as-

ta cu microfoanele, la un spectacolul pe care am avut 

ocazia să-l prezint, anunț eu repede cine trebuie să între 

și mă duc în spatele cortinei, numa’ că uit să apăs pe 

butonu’ care oprește microfonul și încep eu să bonbăn 

despre cât de tare te orbește lumina reflectoarelor din 

sală… Noroc că era ceva moment cu muzică și nu m-

am auzit prea tare… Sunt copii care se ocupă de 

cortină, de aducerea și scoaterea recuzitei de pe scenă, 

copii care se ocupă de desfășurător și care aleargă după 

tine în sală să-ți spună „beei, unde naiba-i fost? tu știi 

că-n 3 min intri?!”. Sunt gagii și gagici care se ocupă 

de procesele verbale, de boxe, reflectoare, de micro-

foane și fără de care mai mult ca sigur n-am fi reușit să 

simțim energia aia despre care vă vorbeam înainte! 

Trebuie să ne mai mândrim și cu… și da știu că 

deja v-am plictisit - „ia uite măh și pe divele astea”, 

însă nu pot să nu amintesc de faptul că am jucat și pe 

scena Sălii Mici a Teatrului Național din București, în 

cadrul Festivalului de Teatru „Sunt om!”, piesa 

„Feminin” de Elise Wilk, un spectacol care prezintă 

povestea tulburătoare a unei adolescente care ajunge 

victima fenomenului de bullying. 
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victima fenomenului bullying. 

Cine s-ar fi gândit că o să ajungem și la TNB, 

sincer! 

Unii dintre noi au fost norocoși să participe și 

la proiectul Asociației Transcena. A fost un proiect cu 

finanțare europeană, în cadrul căruia am beneficiat de 

un schimb de experiență cu elevii din Spania și 

Danemarca. 

Prin atelierele de teatru forum am dezvoltat un 

spectacol care a avut ca temă violența de gen. Acest 

spectacol creat de noi a fost jucat în mai multe școli și 

licee din București și provincie. Astfel, am jucat în Vi-

teazu’, Caragiale, Școala Centrală, Cuza, am fost și la 

Giurgiu și multe altele (în Lazăr nu ne-au primit 

trăiască neamu’ lor de invidioși), însă cel mai bine ne-

am simțit, cel puțin grupa noastră, grupa B (a se nota: 

cea mai bună grupă dintre toate), n-o să vă vină să 

credeți, dar cel mai bine ne-am simțit în Liceul Teoret-

ic Decebal! Și amu’ vă rog eu mult să nu-mi fie cu 

supărare, dar când am aflat că am fost repartizați acolo, 

ne-a părut rău! Ne-a părut rău pentru că am făcut 

marea greșeală de a judeca cartea după copertă, mai 

precis după media de admitere… toți știm că cea din 

Decebal nu e prea grozavă. Și ce rău am făcut!!! 

Am jucat al nostru spectacol în sala lor de festi-

vități care era de fapt o sală normală de clasă. „Păi bi-

ne măh, venim noi, jmekerii ăștia din Basarab, ați vă-

zut și voi da, ce sală de festivități avem, să jucăm doar 

într-o sală normală de clasă?!” Măi oameni buni, ce 

greșeală mare am făcut! Câtă energie ne-au dat suflete-

le alea, au râs, s-au distrat, au făcut poze, s-au simțit 

bine! Ne-au încurajat, ne-au aplaudat și la final, când 

am ținut o dezbatere pe tema violenței de gen, au fost 

curioși, au pus întrebări, au oferit răspunsuri și la fina-

lul finalului au venit la noi, ne-au felicitat și ne-au ce-

rut instagramul… pe bune, ce mai vrei mai mult de 

atât?! Ah, și încă ceva, țin minte că după prima repre-

zentație din cadrul acestui proiect, pe care am avut-o la 

Școala Gimnazială Nr. 7 din Băneasa, la insistențele 

lui Mihai ne-am oprit, ghiciți unde! la Shaormeria Bă-

neasa! Mare nebunie ce a fost acolo, inclusiv doamna 

de sport nu a putut rezista tentației, știți cum se spune: 

nu ești tu când ți-e foame! 

Vizitele în Spania și Danemarca… chiar au 

avut loc! Pentru mulți dintre noi a fost primul zbor cu 

avionul, o experiență tare tare faină! Ne-a plăcut foarte 

mult Madridul și mai ales mâncarea de acolo! Totuși 

copiii erau destul de ciudați și foarte plini de ei, nu 

știau să vorbească engleză și ne priveau mereu de sus. 

Cât despre Danemarca, mai precis Aarhus, nu am apu-

cat să vedem foarte multe acolo, asta pentru că pleca-

sem fix când se născuse corona virusul și în sfânta Eu-

ropa… danezii sunt foarte colorați și au un miros ciu-

dat, pe lângă asta mai toți sunt vegani, iar viața de aco-

lo este destul de scumpă… ar fi multe de spus și despre 

experiențele acestea, dar o vom face cu altă ocazie. Da-

că aveți, deci, ocazia și șansa de a încerca lucruri noi, 

nu ezitați să o faceți pentru că niciodată nu veți ști ce 

se poate ascunde în spatele ușii care tocmai așteaptă să 

fie deschisă… 
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Înainte de a încheia această frumoasă călătorie 

prin amintiri, care mă determină să pun „Ani de liceu”  

pe fundal și să încep să plâng, aș vrea să vă spun în 

primul rând că teatrul ajută foarte mult. Ajută și dez-

voltă pe fiecare într-un mod diferit. Te ajută să fii mai 

sigur pe tine, să scapi deci de trac, să fii capabil să pre-

zinți proiectul ăla în PowerPoint la care sunt convinsă 

că ai lucrat foarte mult. Teatrul te învață cum să em-

patizezi mai bine cu oamenii din jurul tău, iar în final 

cum să te armonizezi cu tine însuți. Faptul că încerci să 

te pui în pielea lui Gicu din Târnaveni, te ajută să devii 

mai conștient de lucrurile care te înconjoară. 

Și în al doilea rând, dacă tu 

ăsta cult în cap nu știi ce 

înseamnă titlul, ei bine e un 

mod de ați ura baftă, înainte 

de a păși pe scena sălii de 

festivități care ușor, ușor se 

transformă în cea a vieții. 

Ai grijă, te rog, să nu te îm-

piedici pe scările alea mici 

și dubioase de la festivi-

tăți… ce repede trece tim-

pul. 

Graţiela Ion 

clasa a XII-a G 

„- Oameni buni, nu ne-osîndiţi: 
îngăduitori să fiţi, 
Că vom drege altădat' 
Tot ce-acuma am stricat. 
Şi eu, Puck, cinstit vă spun: 
Dacă vom scăpa acum 
De sudălmi, fluierături, 
Vom aduce, iute, jur, 
Altceva mult mai frumos. 

Şi Puck nu-i un mincinos... 
Tuturora noapte bună; 
Daţi-mi toţi cîte o mînă 
Şi prieteni buni vom fi... într-o altă bună zi, 
Voi plăti cum se cuvine 
Gînd-ul voitor de bine.” 
 
William Shakespeare, Visul unei nopţi de vară 

C.N.M.B. 
Trupa de teatru 
ART INGENIO 
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Avem cu toții propriile mașini ale timpului. 

Unele ne poartă înapoi și le numim amintiri. 

Altele ne duc înainte și le numim visuri. 

Jeremy Irons 

 
 

Odată de mult, lipsiți de griji și neinteresați de 

aflarea răspunsului la întrebarea „oare ce pică la 

bac?” - mai precis acum un an, ne-am gândit noi, 

ăștia tineri și neliniștiți, cum ar fi dacă am încerca să 

conectăm la proiectorul din clasă (că tot suntem     

bazați) o consolă pe care să ne jucăm câteva jocuri 

video… nu de alta, dar chiar aveam nevoie de puțină 

acțiune prin pauze! Zis și făcut! A doua zi, instalăm 

repede de tot jucăriile și dăm startul competiției! 

Deși clasă de real, nu prea ne-am făcut bine 

calculele și ne-am trezit cu doamna de franceză,     

intrând în sala de curs… 

Dă-i și strânge repede, dă-i cu explicații și 

scuze, numa’ că unul dintre noi, care era mai viteaz 

de fel, a îndrăznit să o invite pe doamna profesoară la 

o rundă. Deși ne așteptam la o morală de zile mari și 

niște amenințări pe măsură, mare ne fu mirarea să 

vedem cum aceasta răspunde bucuroasă la invitația 

colegului nostru: „provocare acceptată!”. 

Veselie, hohote de râs, aplauze și încurajări de 

pe margine - cred că oricine trecea pe lângă clasa no-

astră, își făcea cel puțin 3 cruci și o rugăciune… 

„oare ce se întâmplă acolo?” 

Minutele s-au scurs rapid și spre finalul orei ne

-am amintit unde suntem și cu ce trebuia să ne 

ocupăm de fapt. 

Doamna profesoară a încercat să reia ora, însă 

nimeni nu se mai putea concentra din cauza entuzi-

asmului și a râsetelor ce nu mai puteau fi stăpânite… 

Mara Bratu, 

Clasa a XII-a F 

 

Lumea exterioară 
 

Blocul de vis-a-vis s-a îngropat în întuneric, iar 

șoseaua e pustie de parcă oamenii n-ar fi dat vreodată pe 

aici. Poate nici n-au existat, dar atunci de unde toate 

aceste clădiri, străzi și stații de autobuz ce au fost marto-

rii celor mai frumoase povești de dragoste? 

Ploaia spală bulevardul prăfuit de iubiri 

neîmplinite și sentimente neîmpărtășite, spală geamurile 

de toate privirile în gol spre viitor, spală orice formă de 

speranță pe care visătorii o cereau stând la discuții cu 

luna. 

Felinarele lucesc în acest duș menit să spele 

păcatele. Vestesc zilele bune ce ne așteaptă. 

Semafoarele se schimbă doar pentru a păstra speranța 

zilei de mâine, iar eu scriu ca să mă fac auzită de la bal-

conul ce-mi ascunde agonia în fiecare seară. Porumbeii 

s-au ascuns acum câteva ore, iar oamenii s-au contopit 

cu liniștea. 

Îmi bag mina de la stilou pe venă până sângele 

se face negru; mă ridic după o cană cu cafea și o beau cu 

atâta ardoare în miezul nopții. 

Nu e forfotă și nu pot controla tihna ce a acapa-

rat orașul. Am fugit din cutia ce-mi rănea sinele și m-am 

apropiat de lumea exterioară. 

Oftez, iar ploaia nu se oprește. Doar lumea a luat 

o mică pauză. Are nevoie să-și tragă sufletul puțin... mi-

a promis că nu va dura mult. 

Anastacia Buzatu, 

Clasa a XI-a D 

Mărţişor 

Foto Ioana Alexia Manea, clasa a X-a H 
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Jurnalul Anastaciei 

Artă fără vreun sfârșit 
 

țipete se aud peste hotare, 

scot capul pe geam, 

o ființă plăpândă se prelinge-n zare 

pe pătura rece a ierbii se-ntinde. 

 

picioarele s-au cufundat în propria ogradă 

s-o ajut nu pot; sufletu-i aleargă, 

încearcă să scape de stăpân, 

dar se odihnește mereu la el în poală. 

 

animalele schelălăie, soarele apune 

colorează pigmentul nisipos al fetei 

lacrimile îi sunt de miere- 

ocazional se aude cum suspină. 

 

părăsesc actul pentru o secundă 

lăsând asfințitul să cadă peste copilă, 

iar când privesc peste umăr n-o mai zăresc- 

peticul de iarbă e acoperit de flori. 
 

Poem 
 

şed p-un pat de frunze 

se înalță copacii golaşi deasupra mea, 

scuturați de vreo cioară ce trecea, 

iar sărutul tău mi se prelinge pe buze. 

 

mă învelesc cu scâncetul vântului, 

se zbat fiorii pe şira spinării, 

frigul şi singurătatea îmi provoacă convulsii- 

am devenit prada fizică a durerii. 

 

îmi pansez rănile cu frunzele îngălbenite 

de dorul tău ce l-am prelungit, 

cuvintele mâhnesc sufletul fiind nerostite 

succes în existență; eu n-am reuşit. 

 

Grădina Edenului 
 

Străbat Grădina Edenului de la un capăt la celălalt 
și-mi simt picioarele cum vor ceda pe drumul spre 
Birourile Cerești. Am plecat cu o dorință- să-mi trimit 
scrierile pe capul muritorilor asupra cărora veghem. 
Sper că le voi îmbunătăți existența lor limitată. 

Ridic privirea și dau de copacii înverziți, se ivesc mu-
gurii ce se răsfață sub razele calde ale soarelui. Curtea 
se umple cu mirosul proaspăt al liliacului și, dintr-un 

pustiu ce ține de această pajiște, se simte mirosul 
ștrudelului cu mere. 

Ridic privirea și observ oamenii ce se zbat cu pro-
priul sine în timp ce natura și-a găsit ieșirea din mono-
tonia zilnică. Roiesc în jurul propriei ființe, se învârt în 
jurul axei ce-i ține pe linia normalității. Dar există aşa 
ceva? A existat vreodată o definiție a cuvântului 
"normal" încât să se aplice în viața de zi cu zi? 

Realitatea îmi este furată de parfumul florilor de 
primăvară şi privesc în gol către singura cărare care a 
mai rămas bătută de soare. Alerg spre ea cât mă țin 
plămânii, dar distanța se măreşte cu fiecare pas în plus. 

Într-o bulă de săpun apare Eva cu ai ei ochi albaştrii, 
pielea precum zăpada ce tocmai s-a topit şi îmbrăcată 
cu o rochie verde, făcută din frunze. Aduce cu sine, 
purtând la gât, un colier plin cu elixir ce va curma ex-
istența finită a pământenilor şi o va transforma într-una 
veşnică. 

M-a trimis pe mine, în schimb, să dau de veste că 
nu vor mai avea nevoie de pixelii sub forma cărora şi-
au creat veacul, iar pentru locuitorii ce nu au învățat să 
se ferească de frică şi de propriile nesiguranțe, nu a fost 
îndeajuns să se bucure de eterna iubire pe care le-am 
oferit-o de la bun început şi-au preferat să sfâşie suflete 
şi să se mănânce între ei. 

 

Tic tac 
 

Mi-am scrijelit un ceas pe antebraț şi am permis orelor 
ce întregeau acea seară să-şi lase amprenta în interiorul 
meu. Câteva îmi lipsesc- sunt şterse sau nescrise. în alte 
vieți viitoare le voi contura din nou şi am să le rog să-mi 
dea înapoi tot timpul pierdut aievea. Ah, de-ar fi posibil 
să întorc limbile ceasului doar cu câteva secunde în 
urmă. Sau, mai degrabă, trebuie trasat un alt ceas pentru 
o altă zi ce curpinde zbuciumul gândurilor mele care nu-
mi dă pace; nu mă lasă să dorm şi mă acoperă cu un strat 
dens de praf, dorind să mă înece încet şi cu tact. 

Tic, Tac. Tic, Tac. Aşteptarea doare mai tare decât esen-
ța răspunsului în sine. dar, de fapt, a cărei întrebare caut 
eu răspuns? 

Ceasului i se mai adaugă o oră. Mă pierd în secundele ce 
se scurg din orele rămase, iar orologiului i se umple ca-
dranul cu cifre al căror contur este accentuat; se pierd în 
existența mea ce am îmbuteliat-o pe propriul corp. 

Intru în criză de timp, soarele îşi aşterne primele raze ale 
dimineții asupra deşteptătorilor şi transformă totul în 
cenuşă. 

Tic, Tac. Tic... totul s-a spulberat. Tac... nimic n-a ex-
istat 

Anastacia Buzatu 

Clasa a XI-a D 



30 

Sărutându-ți umerii goi am realizat tăcerea ta furi-

os de asurzitoare și sfiosul tău fel de a fi frumoasă fără 

să încerci. Am realizat și miile de săruturi pe care le-am 

împărtășit și cărora nu le-am simțit profunzimea și miile 

de “te iubesc” aruncate în grabă, pe care probabil inima 

mea n-a avut loc să le proceseze. Eram mustrat de re-

grete și de o viitoare întrevedere cu moartea a tot ce e 

frumos, moartea sufletului tău, și mi-era frică că o să-mi 

zâmbească fără milă în timp ce, după lama coasei, mă 

aflam tot eu, un călău al iubirii prea-mărite. 

 “În ce cameră a inimii m-ai repartizat?”. Ți-am 

cuprins fața în palme și ți-am sărutat-o, înconjur. Ți- am 

șoptit ușor “în toate” și tu ai zâmbit, dar nu m-ai crezut, 

dar eu știam cine purta dreptatea. Și încă te simt acolo, 

în fiecare colț, ca un ghimpe ce își sapă mai adânc 

lăcașul. 

 Acum caut orbit de singurătate o mână de care să 

mă prind, deși o prefer pe a ta, și mi-e teamă că fiecare 

pas pe pământul pe care calci și tu te va otrăvi încetul cu 

încetul, așa că prefer să tac mâlc printre stivele de gân-

duri ce-mi mărginesc exilul și să nu-ți împovărez ex-

istența. 

 Îmi lipsești teribil, îngerule! 

Mi-au lipsit și serile calde de vară, când ultimele 

noastre griji erau schimburile ocazionale de cuvinte 

printre rândurile cărții și mi-e dor de fiecare apus 

trecut peste tot ce-am fost noi, speranță, vis, 

îndrăgostiți. Mi-e dor și să te strig “iubito” încă din 

fața blocului, înainte chiar să sun la interfon. Mi-e dor 

să îți trasez conturul feței cu degetul arătător atunci 

când aveai coșmaruri, când fața ta încrețită devenea, 

magic, cer senin. 

 

Mi-e dor să mă înfioare gândul plecării tale fără 

scop și fără cale de întoarcere, mă macină prea mult vina 

pusă-n spatele meu. 

 Și în final, mi-e dor să închid ochii noaptea și să 

te simt în brațe, pe pernă, cu părul răvășit, și să te știu a 

mea, atunci, acum, și, speram eu, pentru totdeauna. 

 

Ana Irina Șuşco, 

Clasa a X-a H  

 
„A avea un prieten este mai vital decât a avea un înger.” 

Nichita Stănescu 

Narcisistic 
 

Afară-i mohorât și privesc vremea lui noiembrie, 
de undeva, de la un geam. mă pierd printre gânduri; se 
mai aude răzleț câte o mașină, un strigăt, se mai simte 
aleatoriu un sentiment. 

 

Mă chircesc pe scaunul din bucătărie, paharul cu 
ceai, pe jumătate plin, deține monopolul mesei goale. e 
dimineață, dar se resimte ca cea mai grea seară pe care 
n-o pot înfrunta singură. 

Să stau în casă și să admir vântul, frunzele și 
ploaia ce vor urma să ne încânte atmosfera- un decor 
fără grad de comparație. ah, ce aș lua o carte acum s-o 
simt, s-o miros și s-o citesc în atâtea feluri în care tu n-
ai putut cu biblioteca sufletului meu. nu te menționez 
căci prezența ta e trecătoare, iar scrierile mele- nemu-
ritoare. 

Mă ridic alene de pe scaun, îmi manevrez pi-
cioarele asemenea unei marionete, mă îndrept către ușă 
și plec. 

 

Plec să admir lumea, plec să admir natura căci e 
tot ce mi-a mai rămas, iar tu? să mă cânți frumos, să mă 
povestești în rime căci n-ai fost capabil să stăpânești un 

întreg poem ca mine. 

 

Atac de panică 
 

Atacurile de panică și-au găsit loc pe autostrada vieții 
mele, au intrat pe contra sens și mi-au avariat din plin 
visele, aspirațiile și dorințele. Am chemat descarcerarea 
căci sunt atât de grele.. îmi apasă pieptul în timp ce 
încerc să le ridic, mă lasă fără suflu și le dau drumul în 
gol, grațios de parcă aș lăsa o pană să-mi alunece din 
palmă. 

Inspir aerul rece, ceața îmi derutează cursul vieții, 
vântul îmi lasă copacii din fața geamului fără frunze, iar 
într-o secundă m-am trezit în noiembrie.  

M-am trezit acoperit cu gânduri sumbre ce nu se scurg 
așa repede precum timpul; se întipăresc în tine și cu cât 
ai vrea să le dai drumul cu atât se leagă de tine cu mai 
multe noduri până ți se formează unul pe corzile vocale, 
rămâi fără aer, simți că te sufoci și glasul tău se pierde 
asemenea păsărilor ce se pierd în zare. în golul spre 
care privesc se pierde totul căci e o poveste c-un final 
absurd și doar în propria nebunie îl poți răstălmăci în 
asemenea fel încât să-l înțelegi. 

Anastacia Buzatu, 

clasa a XI-a D 
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Unde 

mai 

ieșim? 

„Fă-ți timp să te relaxezi, fă-ți timp să 
zâmbești, [...] fă-ți timp să iubești... Fă-ți timp 
pentru sufletul tău!”  

 
Bucureștiul ascunde o grămadă de locuri de poves-

te, unele dintre ele cunoscute, altele mai puțin.  
Dacă ești în pană de idei și ai vrea totuși să ieși din 

casă, îți recomand cu căldură câteva locuri care cu sigu-
ranță îți vor bucura ochii și îți vor atinge sufletul. 

Muzeul Național Cotroceni este un obiectiv tu-

ristic prea puțin cunoscut în București, deși se află în 
inima orașului. Acesta poartă o istorie de peste 350 de 
ani. Curtea interioară este ca o „oază de liniște” într-o 

lume agitată. Chiar dacă l-ai mai văzut sau este pentru 
prima dată, vei fi plăcut surprins de încăperile de poves-
te ascunse în interiorul clădirii. Saloanele înalte, camere-

le decorate în stil francez și detaliile arhitecturale vor fi 
un „deliciu” pentru privirea ta. 

Programări vizite la telefon: 021-317.31.07, 
0725.518.381, ori prin e-mail la adresa:                       
vizitare@muzeulcotroceni.ro, de luni până viner i  
între orele 9.00 - 17.00. La intrarea în muzeu e obligato-
riu un act de identitate (carte de identitate, buletin de 
identitate, paşaport). 

Tot în cartierul Cotroceni se află și Ceainăria Infi-

nitea, o grădină de vis, un salon de car te și ceai înmi-
resmat în care îți poți petrece serile în mod poetic, în-
conjurat de flori și cești fierbinți. Prețurile sunt puțin 
piperate, însă totul, de la atmosferă până la servire, meri-
tă fiecare bănuț. 

Ceainăria Infinitea, str. Grigore Romniceanu, 
nr.7, etj.1. Rezervări se fac la telefon: 0723.175.300 

Mara Mura este o cofetăr ie ca în povești. Lo-
cul, destul de mic, dar foarte colorat și îmbietor 
„ascunde” cele mai bune prăjituri. Prețurile sunt peste 
medie, dar deserturile lor delicioase fac toți banii. Te 
avertizez însă să nu le treci pragul dacă intenționezi să 

Muzeul Naţional Cotroceni 
Foto: basilica.ro 

Ceainăria Infinitea 
Foto: infinitea.ro 

Cofetăria Mara Mura 
Foto: maramura.ro 
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compensezi. 
Cofetăria Mara Mura, str. Benjamin Franklin 5, telefon: 
0371.517.428 

Aflat lângă Hotelul Intercontinental, mai exact 
pe Teatrul Național din București, Aria TNB este un 
restaurant & lounge foarte liniștit, un loc impresionant 
prin designul interior, dar și prin poziționarea pe care o 
are. Preparatele sunt destul de rar întâlnite în paralel cu 
alte locații, meniul fiind restrâns, cu feluri de mâncare 
numai pe gustul anumitor clienți. Îl recomand pentru 
băuturile delicioase pe care le are, pentru un cocktail  
așa cum ți-l dorești, și bineînțeles pentru priveliștea pe 
care o oferă. 

Strada Pictor Ar-
thur Verona îți ofe-
ră tot felul de desene 
care mai de care mai 
spectaculoase. Este 
ca o pată de culoare 
a acestui oraș, o plă-
cere pentru ochi să o 
iei la pas, dar și un 
loc perfect pentru 
poze colorate, gata 
să fie „urcate” pe 
Instagram. An de an, 
picturile se schimbă 
așa că o poți vizita 
de mai multe ori. 
Dacă nu ai văzut pic-
turile de anul acesta, 
te sfătuiesc să te duci 

cât mai repede. Nu uita, dă-ți un Check-in și fă-i curioși 
și dornici pe prietenii tăi să viziteze și ei acest loc su-
perb. 

 
Muzeul Național de Artă al României a fost în-

ființat în anul 1948 și este găzduit în Palatul Regal din 
Capitală. Bijuteria de pe Calea Victoriei deține peste 70. 
000 de exponate. Chiar dacă nu ești iubitor de artă, nu te 
pasionează, muzeul acesta îți va schimba modul de gân-
dire. Îți vând un mic pont, în prima zi de miercuri a fie-

cărei luni, vizitarea galeriilor de artă este gratuită, însă 
pentru poze taxa se menține. 
Calea Victoriei 49-53, sector 1, telefon: 021.314.81.19  

Muzeul poate fi vizitat de Miercuri până Du-
minică, în intervalul orar 10:00-18:00. Ultima intrare la 

MNAR se face la ora 17.00.  
La 300 metri de Muzeul de Artă se află Trattoria Il 

Calcio, un restaurant-terasă foarte primitor si destul de 
umbros. Serviciile sunt de o înaltă calitate, servirea im-
pecabilă si meniul este foarte variat. Dacă ajungi aici, îți 
recomand pizza (de orice fel). Este extrem de bună și 
foarte ieftină, aproximativ 28 lei. Dacă te-am făcut curi-
os, atunci să știi că îl găsești pe strada Benjamin Fran-
klin, nr. 1-3. 

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” 
reprezintă o comoară de autenticitate românească. 
Acesta este de fapt un complex de căsuțe și vile vechi, 
la unele dintre ele fiind posibilă și vizitarea interioară. 
Fiecare căsuță te întâmpină cu o plăcuță pe care este 
scris numele localității din care provine, dar și alte de-
talii interesante. Curțile lor adăpostesc obiecte vechi, 
livezi ori căpițe cu fân. Dacă preferi liniștea, ți-e dor de 
casa bunicilor de la țară ori vrei să pui pauză agitației 
acestui oraș, Muzeul Național al Satului este cea mai 
bună alegere. 

Muzeul se poate vizita de Luni până Duminică, 
între orele 9.00 şi 17.00, telefon: 021 317 91 03 / int. 201  

 
Maison de Crêpes este un loc minunat în care 

poți merge cu familia sau cu prietenii. Așa cum îi spune 
și numele, restaurantul are clătite, muulte tipuri de clă-
tite, atât dulci, cât și sărate, dar și gaufre. Prețurile sunt 
destul de accesibile, chiar dacă se află în apropierea 
parcului Herăstrău. Dacă îți propui să mergi în we-
ekend, nu uita să îți faci o rezervare, pentru că sunt șan-
se să fie full.  

Maison des Crêpes Aviatorilor, telefon: 
0770.443.092 

Acuarela este un local pe strada Polonă, pozi-
ționat într-o zonă de case vechi, unde se poate observa 
frumosul arhitectural. Terasa este plină de umbreluțe 
viu colorate care te binedispun și îți încântă sufletul și 
privirea. Meniul nu este foarte variat, însă acest bistro 
are o gamă largă de băuturi. Îți poți alege orice: de la 
ceai, limonadă, fresh, smoothie, shake până la cocktail, 
cidru, vin, etc. 

Sper că ți-au plăcut recomandările mele și că ți-a 
făcut cu ochiul măcar una dintre ele!. 

Nu uita: „Fă-ți timp să te relaxezi, fă-ți timp 
să zâmbești, [...] fă-ți timp să iubești... Fă-ți timp 
pentru sufletul tău!” 

  
                                           Ioana Alexia Manea, 

clasa a X-a H  

Pe strada Pictor Arthur Verona 
Foto: travelista.ro 

https://www.google.com/search?q=cofetaria+mara+mura&bih=697&biw=1292&hl=ro&ei=AL9ZYL-ZD4rjgwexjaXgAQ&oq=cofetaria+mara&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvAToNCAAQxwEQrwEQsAMQQzoHCAAQsAMQQzoQC
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Pentru că tot e la modă acum să fii mai fericit, 

mai sănătos, mai bun (decât toţi ceilalţi), mai deștept, 

mai productiv, mai invidiat și mai admirat, am zis că e 

musai să mă conformez și eu curentului și să vin la voi 

astăzi cu cea mai fancy sugestie de mic dejun, care își 

propune să te propulseze în cele mai selecte cercuri 

(sau pătrate). 

Terciul de ovăz - sau mai bine zis oatmeal (căci 

sună mult mai „extra” pe englezește) este ultima alter-

nativă sănătoasă de mic dejun care a luat cu asalt rețe-

lele de socializare, fiind tare îndrăgit și lăudat de mai 

toți influencerii. Sunt sigură 

că ai mai auzit de el, asta 

dacă pe lista de persoane pe 

care le urmărești pe insta se 

regăsesc gagii și gagici care 

se ocupă cu sportul și mai 

tot ce înseamnă un stil de 

viață sănătos… „hei-uite-

viața-mea-e-mult-mai-cool-

decât-a-ta”! 

Revenind - și cum ar spune 

Jamila Cuisine pentru această     

rețeta vom avea nevoie de: 

- fulgi de ovăz 

- lapte 

- fructe de pădure 

- semințe de in 

- semințe de chia 

- fulgi de cocos 

- miere 

Ceea ce este foarte fain la acest oatmeal, este cât 

de versatil și ușor de pregătit este (și unde mai pui că 

nici gustul nu lasă de dorit!) 

Eu v-am oferit numa’ o idee despre posibilele 

ingrediente, însă rămâne la alegerea voastră dacă doriți 

să le folosiți pe cele recomandate de mine. Cert este că 

cele două ingrediente care nu trebuie să lipsească din 

acest preparat sunt fulgii de ovăz și laptele. 

Fulgii de ovăz sunt printre cele mai sănătoase 

cereale de pe acest pământ, nu conțin gluten și repre-

zintă o sursă excelentă de vitamine, minerale, fibre și 

antioxidanți. 

Vrei să scazi în greutate? Mănâncă ovăz! 

Vrei să reduci nivelul de zahăr din sânge? Mă-

nâncă ovăz! 

Vrei să reduci riscul apariției unei boli de inimă? 

(mai ales că avem și bacu’ anul ăsta) Încearcă ovăzul! 

Fulgii de ovăz pot fi găsiți în orice supermarket, însă 

eu îi prefer pe cei de la Lidl, în ambalaj albastru (și nu, 

acest articol nu este sponsorizat - încă - de Lidl România). 
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Laptele poate fi înlocuit cu orice fel de iaurt - 

kefir, sana și așa mai departe - sau dacă la fel ca mine ai 

avut o tentativă de a renunța la orice aliment de origine 

animală (și amu’ dacă te-a ținut numa’ 3 zile asta-i par-

tea a doua) poţi încerca laptele de migdale, orez sau 

soia - vă garantez că o să iasă la fel de bun. 

Poți alege fie să amesteci fulgii de ovăz cu lap-

tele și să mănânci apoi ca atare, fie să lași compoziția în 

frigider peste noapte și să o mănânci a doua zi, fie să o 

pui pe foc și să o dai în clocot, amestecând continuu 

(bineînțeles ultima variantă este valabilă în cazul în 

care NU ai ales iaurtul ca ingredient de bază!) 

Și acum preteni începe distracția pentru că și 

deoarece a venit momentul în care poţi să dai frâu li-

ber imaginației, să lași creativitatea să curgă și să 

împarți talentul tău cu cei din jur, conturându-ți propri-

ul oatmeal de succes. 

Poți adăuga orice fel de toppinguri în terciul 

tău, cele mai des folosite fiind bananele și fructele de 

pădure, proaspete sau congelate (încă o dată, le găsești 

la Lidl!) 

Banana o poți pisa cu o furculiță și mai apoi 

încorpora în celelalte ingrediente sau pur și simplu o 

poți tăia și așeza pe deasupra. Îți recomand să folosești 

bananele alea urâte și negre (știu, știu - black lives 

matter) de care ne tot feream când eram mici, căci 

sunt cât de poate de dulci și gustoase pentru că da… 

sunt coapte! 

Oleaginoasele - foarte importante și ele - sunt o 

sursă nelipsită de proteine. Poți alege să folosești nuci, 

semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac, semi-

nțe de in sau de chia. Cele din urmă conțin multe fibre 

și omega-3 și bineînțeles oferă o senzație de sațietate. 

Dacă ești un împătimit al ciocolatei, alege să folo-

sești o ciocolată cu un procent cât mai ridicat de cacao, 

printre beneficiile acesteia numărându-se îmbunătățirea 

circulației sângelui și scăderea nivelului de colesterol. 

Deși ciocolata neagră cu un procent de 70-85% este o 

sursă foarte bună de proteine, fibre și minerale, 100 g 

are totuși și calorii, zahăr și grăsimi saturate, ceea ce 

înseamnă că trebuie consumată cu moderație! În final, 

dacă simți nevoia, poți adăuga și scorțișoară, fulgi de 

cocos sau o linguriță de miere pentru a mai îndulci puțin 

situația. 

Sper că te-am convins cu această idee de mic 

dejun foarte sănătoasă și sățioasă și nu uita: contează 

calitatea și nu cantitatea… 

Grațiela Ion  

clasa a XII-a G 
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Renault Clio este un automobil din clasa super-
mini comercializat de producătorul francez de vehicu-
le Renault. Lansat în 1990, el este acum la cincea gene-
rație. 

Clio a fost foarte criticat dar s-a bucurat și de un 
mare succes comercial, fiind cu siguranța unul dintre 
cele mai bine vândute modele din Europa. Lui Clio i se 
datorează, în mare măsură, refacerea reputației măr-
cii Renault, după perioada dificilă traversată în-
tre 1980 și 1990. 

Clio I (1990–1998) 
Clio a fost prezentat oficial la Paris Motor 

Show în toamna anului 1990, iar comercializarea lui a 
început în Franța imediat, iar în restul Europei au înce-
put în martie 1991. 

Clio venea să înlocuiască modelul Renault 5, 
care a mai rămas în producție până în 1996 deoarece 
era o alternativă mai ieftină. 

În martie 1994 Clio (Faza 1) a suferit o altă 
schimbare a aspectului exterior și interior. La exterior a 
fost schimbate grila radiatorului, bandourile laterale, 
stopurile spate au fost rotunjite astfel Clio avea un as-
pect mai modern. 

În 1996, Clio (Faza 3) sosește cu o altă serie de 
modificări, motorul de 1,2 litri (folosit pentru prima 

dată pe Renault Twingo) a fost înlocuit cu motor D7F 

MPi (Multi Point Injection = Injecție Multi Punct) cu o 
capacitate cilindrică de 1149 cm3; de asemenea pentru 
o bună perioadă de timp a fost folosit motorul Cléon 
folosit pe Renault Twingo. 

Clio a fost votat în 1991 Mașina anului 
în Europa, astfel Clio a devenit unul dintre cele mai 
bine vândute modele în Europa, iar în Marea Britanie a 
fost în topul celor mai vândute zece modele. 

Clio II (1998–2001) 

În primăvara anului 1998, Renault a lansat a do-

ua generație a lui Clio. Față de prima generație, noul 
Clio avea forme mai rotunjite și erau folosite materiale 
neobișnuite pentru a reduce costurile de reparație și  
greutatea automobilului (de exemplu: aripile față sunt 
făcute dintr-un material plastic foarte rezistent.). 

Pentru anumite versiuni, la capota motorului s-a 
folosit aluminiul. Au fost preluate motorizări similare 
cu cele folosite de prima generație, ca cele de 1,2 litri, 
1,4 litri și 1,6 litri, toate pe benzină și un motor diesel 
de 1,9 litri. 

În anul 2001 Renault lansează versiunea sedan a 
modelului Clio II, numit Clio Symbol. Inițial modelul 
era destinat pentru piețele din țările în curs de dezvolta-
re, dar a fost introdus și pe piețe ca cea din Spania, un-
de versiunile hatchback nu erau foarte apreciate. 

Clio III(2005-2012) 

A treia generație a lui Clio a fost prezentată 
în 2005. El folosea platforma tehnică comună Nissan-
Renault, similară cu modelele Renault Modus, Nissan 
Micra și Dacia Logan. Modelul este mai scump și are cu 
130 kg mai mult decât vechea generație, ceea ce a con-
dus la menținerea vechii generații pe piață până în 2008. 

De asemenea modelul Clio II mai este menținut 
pe piață până la lansarea noii generații a lui Renault 
Twingo programată pentru 2007, model care este desti-
nat persoanelor cu buget redus. Noua generație Clio a 
obținut 5 stele din 5 la testele de siguranță EuroNCAP, 
în urma acestei performanțe, toate modelele Renault (cu 
excepția modelului Kangoo) au obținut 5 stele la testele 
de siguranță EuroNCAP. 

Vânzarea modelului cu 3 uși a debutat în octom-
brie 2005, iar versiunea cu 5 uși a fost lansată pe piață 
în prima jumătate a lui 2006. În iunie 2006 este lansat 
în Franța a treia generație a versiunii sportive Clio Re-
nault Sport cu un preț de vânzare de 23.000 euro.  

  
 
 

CLIO  

SAGA 
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Modelul era echipat cu un motor aspirat de 2,0 
litri și 16 valve, derivat din motorul de pe vechea gene-
rație și o cutie de viteze cu 6 rapoarte. Motorul dezvolta 

197 Cp (145 kW) la 7250 rpm, atingea viteza maximă 
de 215 km/h, accelerația de la 0 la 100 de 6,9 secunde. 

Clio IV (2012-2019) 
Clio IV, mașina care a dat tonul schimbării 

pentru toată gama Renault în 2012, odată cu venirea 
designerului olandez Laurence Van Acker. Vehiculul 
personalizabil si echipat cu o serie de inovatii tehnolog-
ice se vinde foarte bine, având în vedere variantele 
Break şi Hatchback precum si diversitatea de motoare 
de la benzina la diesel cu sau fără cutie automată. 

Varietate de echipare si posibilitatea de person-
alizare în diferite culori atât în interior cât şi în exterior 
poate satisface toţi clienţii interesaţi de acest model. 

Clio V (2019 şi până în prezent) 

Clio IV, iese din scenă în anul 2019 şi lasă loc 

liber lui Clio V – prezentat în premieră mondială la Sa-
lonul Auto de la Geneva (5-17 Martie 2019). Modelul 
duce la un nou nivel designul modern și expresiv al 
generației anterioare, dar vine cu tehnologii preluate de 
la modelele Renault mai mari, dar și cu unele în prem-
ieră, cum ar fi motorizările hibride (E-TECH). Versiuni 
R.S. Line și Initiale Paris ale lui Clio au fost anunțate la 
Geneva. 

Din 1990, când a fost lansată prima generație, 
Renault a vândut 15 milioane de mașini sub numele 
Clio, de-a lungul a patru generații. Totodată, Clio este 
cel mai bine vândut Renault din lume. Strict în Europa, 
de la lansarea din 2012 și până în prezent, modelul s-a 

vândut de la an la an tot mai bine, semn că designul 
semnat de olandezul      Laurens van den Acker a prins 
la public și a fost susținut și de o calitate bună a 
mașinii. 

De la primul Clio a preluat toate elementele care 
îl transformă într-un model iconic. Așa cum s-a 
întâmplat cu prima generație, noul Clio împrumută 
tehnologii care apar pe vehicule de segment mai înalt, 
cum ar fi Megane sau Espace. 

- De la Clio II păstrează standardele foarte înalte 
de confort și spațiu. 

- Așa cum a reușit Clio III, acesta îmbunătățește 
calitatea percepută. 

De la Clio IV noul model moștenește un design 
puternic, care a inspirat toate modelele Renault de după 
2012. 

„A cincea generație a lui Clio este foarte importantă 
pentru noi deoarece este un best-seller în segment şi oc-
upă locul al doilea în clasamentul vânzărilor auto din 
Europa pentru toate categoriile. Acest model vedetă 
oferă cele mai bune elemente ale generațiilor anteri-
oare. Design-ul exterior al lui Clio IV ne-a sedus clienții 
și continuă să o facă şi astăzi. Așa că am decis să 
păstrăm ADN-ul său, dar să oferim mai multă moderni-

tate și eleganță. La interior, este o adevărată revo-
luție, cu o îmbunătățire vizibilă a calității per-
cepute, a rafinamentului și a prezenței tehnologiei. 
Este cel mai bun Clio de până acum”, a decla-
rat Laurens van den Acker, șeful de design al Re-
nault. 
Noua generație a lui Clio este punctul de vârf al 
planului strategic al Grupului Renault nu-

mit „Drive the Future (2017-2022)”. Prezentat în 
toamna anului 2017, planul are trei obiective cheie: 
1.Electric: până în 2022, Groupe Renault va oferi în ga-
ma sa 12 modele electrificate 
2.Conectat: de asemenea, până în 2022, compania auto 
franceză vizează vehicule 100% conectate pentru piețele 
cheie. Noul Clio ilustrează acest moment cu noul său 
sistem multimedia dezvoltat de Alianță. 
3.Autonom: până în 2022, Groupe Renault va comer-
cializa 15 modele echipate cu tehnologie „autonomous 
driving”.  

 
Un mare pasionat, profesor Valentin Ioniţă 



Avântat, armonios şi plin de mistere. 

Rătăcitor prin spaţiul gotic, Mihai Ene, clasa XII-a G 

Primăvară, de unde vii? 
Fotografii realizate de 
Ioana Alexia Manea, 

clasa a X-a H 



B H M    -                       
o şcoală de prietenie, 

colaborare  
şi pasiune 


