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Al Doilea Război Mondial
Cum știe toată lumea, Al Doilea Război Mondial a început cu atacul Germaniei Naziste asupra Poloniei la data de 1 septembrie,
fiind urmat de declarațiile de război din partea Franței, Angliei și catorva țări din Comunitatea Națiunilor.
Însă inainte de a scrie despre luptele care au fost purtate, am obligația de a scrie și despre contextul politic și economic dinaintea
începerii celui de-Al Doilea Război Mondial și în special situația în care se afla România, pentru a avea o înțelegere mai bună
asupra lucrurilor despre care o să citiți în cele ce urmează.
După moartea Regelui Ferdinand, a venit la conducerea Regatului Romaniei Carol al doilea. Acest rege a dus o politică personală,
mai mult o dictatură, dar dacă nu mă credeți am să vă dovedesc în următoarele secțiuni.
În perioada interbelică România nu a avansat asa de mult în comparație cu state precum Franța sau Germania, însa ne-am
consolidat alianțele și am creat unele noi.

MOCANU ANDREI-IONUȚ
CLASA A XI-A I

A P R I L I E  2 0 2 1
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„Dumitru dumitrescu”

Mica Antantă
Această alianță s-a format la inițiativa ministrului de
externe al Cehoslovaciei Edvard Beneš. Alianță, care consta
în apararea reciprocă importiva revizionalismului maghiar,
avea ca state membre: România, Iugoslavia și Cehoslovacia.  
Pe data de 27 iunie 1930, s-a semnat așa-numitul Acord
complementar care avea rolul de a consolida alianța. Și pe
data de 16 februarie 1933, printr-un alt acord Mica Antantă
era deschisă și altor țări. 
Mica Antantă s-a bucurat și de sprijinul Franței, însă s-a
destrămat când Germania Nazistă a anexat Cehia, iar
Slovacia și-a declarat independența, ajungând un stat
marionetă. 

Pactul Balcanic
România, alături de alte 3 țări: Turcia, Grecia și Iugoslavia, a
semnat acest pact la Atena pe 9 Februarie 1934.
Conferința din anul 1934 a fost precedată de încă alte patru
conferințe, printre care, penultima, a fost organizată la
București în octombrie 1932.
Scopul pactului era apărarea între statele balcanice, deci
inutil dacă Germania Nazistă ataca România. Pactul era
valabil numai în cazul în care Bulgaria sau Albania ar fi
atacat un stat membru. 

Aliante̦le României



Putem spune ca România avea mulți prieteni in
perioada interbelică, dar alianțele nu ne-au fost
de mare ajutor. În primăvara anului 1939,
România, mai mult de frică, î i  oferă petrol si
cereale Germaniei,  pentru relații  mai bune si
armament greu, deoarece Armata Română de
atunci era prost echipată și condusă numai de
oameni incompetenți.  Pentru a înțelege cât de
prost era înzestrată armata română, am să vin cu
un exemplu concret. Regele Carol al doilea i-a
propus lui Hitler sa îi  vândă armamentul luat de
la cehoslovaci.
Astfel că, după ce Polonia a fost înfrântă de
naziști și  comuniști (septembrie 1939), iar
Cehoslovacia destrămată, România avea
probleme la trei granițe. 

 
Prin neputința lui Carol al doilea, în anul 1940,
România a pierdut Transilvania de Nord,
Cadrilaterul,  Bucovina de Nord și Basarabia.
Romania a pierdut Transilvania de Nord prin
Dictatul de la Viena (30 august 1940), deoarece
Hitler dorea sa pastreze pacea in aceste tari
pentru bunurile lor. Cadrilaterul,  o regiune
locuită în mare parte de bulgari și  turci,  a fost
cedată Bulgariei la presiunea indirectă a
Germaniei la Tratatul de la Craiova din 7
septembrie 1940. Dacă în celelalte teritorii ,
trecerea trupelor și a cetățenilor a fost făcută
aferent și corespunzător, în Basarabia lucrurile
au stat complet altfel.

Pe 28 iunie, România a primit ultimatumul
privind cedarea Basarabiei și  Bucovinei de Nord.
Retragerea trupelor române si a cetățenilor a
fost lentă, iar unele trupe au fost prinse de
sovietici,  f i ind dezarmate, iar bucovineni si
basarabeni au dezertat asistat, România pierzand
astfel 40.000 de soldați.  

Presa internațională arăta simpatie Romaniei și
plângea pierderile suferite de țara noastră.
Ziarul elvețian „Journal de Geneve” nota, într-un
amplu comentariu, că România „redusă la
propriile ei forțe, nu putea decât să se închine în
fața strivitoarei superiorități a armatei
sovietice”.  Un alt exemplu de solidaritate este
„Osservatore Romano”, oficiosul Vaticanului,
care menționa de ce Basarabia s-a unit cu țara
mamă: „nu în virtutea tratatelor, ci în virtutea
unui plebiscit popular. Tratatele au venit mai
târziu, în 1920, pentru a recunoaște și a valida
această stare de fapt”.

România a întors armele împotriva naziștilor.
Eliberează ultimele localități românești(Satu
Mare, Carei) pe 25 octombrie 1944 și continuă
luptele pană pe 4 mai 1945.

Chiar dacă România a întors armele împotriva nu
a împiedicat o ocupație sovietică, nici
capturarea de către URSS a circa 130.000 de
militari români, duși,  ulterior, în prizonierat în
Uniunea Sovietică, unde mulți au pierit în lagăre
de muncă forțată.
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Cum am pierdut teritoriile?



Boovie: un altfel
de concurs

     Boovie este un concurs de book-trailere destinat elevilor
organizați în echipe  ce constā în alegerea si citirea unei cārți, iar
apoi transpunerea acesteia într-un filmuleț de 4 minute. Locul
unde se desfasoarā festivalul  este la Focșani și este unul dintre
cele mai mari evenimente din țară. El are ca scop dezvoltarea
creativitāții si învațā elevii cum sā lucreze in echipā, cooperând. 

Anul acesta am decis sā formām și noi o echipā îndrumatā de cātre
doamna profesoarā Mariana Doicu pentru a reprezenta liceul
nostru. 

Echipa va fi formatā de 11 elevi ai
claselor a 11-a, printre care mā
numār și eu, ce vor trebui sā fie
serioși dar în același timp sā se și
distreze, deoarece un lucru bun nu
va iesi niciodatā bine dacā nu îl faci
cu plācere, nu-i așa…? Încā nu știm
toate detaliile, cum ar fi cartea pe
care o vom alege sā o prezentām
deoarece trebuie sā ne gândim
foarte bine înainte. Actiunea
trebuie sā îți capteze atenția,
pentru cā ce este un „film” fārā o
acțiune interesantā…? Locurile
unde trebuie sā filmām trebuie și
ele alese foarte bine cât sā semene
cât mai mult cu cele din carte, si sā
nu vorbim de costume… 
     Este o muncā destul de intensā
la mijloc, dar sperām cā totul  o sā
fie bine într-un final și avem un
singur obiectiv, câstigarea  acestui
concurs. 
  Sperām sā nu vā dezamāgim si vā
rog sā ne susțineți! 
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ELON MUSK:
SECRETELE
OAMENILOR DE
SUCCES

Elon Reeve Musk (născut la 28 iulie 1971),
recunoscut recent drept cel mai bogat om din
lume cu o avere estimată la 190 miliarde de
dolari, este un fizician, inginer, designer și
proiectant industrial, inventator, programator,
antreprenor și filantrop. Este fondatorul și
directorul general al SpaceX (companie privată
fondată în 2002, având ca scop proiectarea,
realizarea și dezvoltarea de vehicule spațiale
refolosibile), director și arhitect de produs la
Tesla Inc., fondatorul The Boring Company
(servicii de construcții de infrastructură și
tuneluri), cofondatorul Neuralink (companie
care dezvoltă interfețe creier-calculator),
cofondator Zip2 și PayPal. Și toate acestea până
să împlinească vârsta de 50 de ani. 
Elon Musk a declarat că obiectivele lui
principale sunt reducerea încălzirii globale prin
producerea de energie sustenabilă, reducerea
riscului de dispariție a omului și colonizarea
planetei Marte. 
Intervine întrebarea: Ce îl face pe Elon Musk
atât de bun la toate lucrurile pe care le
încearcă? Faimosul CEO a declarat într-un
interviu faptul că nu preferă să se gândească la
sine ca la un om de afaceri remarcabil sau un
om bogat, ci mai degrabă ca la un om care
rezolvă probleme. Un om care vine cu soluții
ingenioase. Folosește același principiu mai ales
la selectarea viitorilor angajați ai companiilor
pe care le deține, reușind, astfel, să se
înconjoare doar de oameni inteligenți, capabili
și cu o dorință comună: schimbarea lumii și
ajutorarea umanității. 

Cu toții știm că Elon Musk este extrem de diferit
față de restul lumii. Cine altcineva, pe când e blocat
în trafic, în loc să se plictisească și să viseze cu
ochii deschiși, s-ar gândi la o metodă prin care să
creeze tuneluri subterane pentru circulația
mașinilor? Cine altcineva lucrează chiar și 120 de
ore pe săptămână (media americanilor este de 34,4
ore/săptămână) pentru a îndeplini scopurile
companiei? Să nu mai vorbim de aspirația de a
coloniza planeta Marte, scenariu demn de filmele
science-fiction. Musk, bineînțeles, este extrem de
inteligent. Însă, de cele mai multe ori, oamenii
inteligenți se bucură de abia o zecime din succesul
de care el are parte. Urmând modelul celebrului om
„care rezolvă probleme”, inteligența ar trebui să se
combine într-o mare măsură cu determinare,
concentrare intensă și o abilitate de a pătrunde
adânc subiectele pe care te axezi. Și, cel mai
important, să nu accepți niciodată un nu drept
răspuns. 
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Fiecare dintre noi își dorește să
devină un om de succes și să fie
recunoscut și apreciat pe măsură
pentru lucrurile realizate, pentru
ideile aduse și pentru cauzele
susținute. Mai jos am surprins
câteva secrete care l-au
transformat pe Elon Musk în
omul de succes de astăzi. 
Urmărește-ți pasiunea. Nu face
ceva doar pentru bani, căci nu
totul se rezumă la ei. Fă ce-ți
place și nu renunța niciodată la
aspirațiile tale, chiar dacă crezi că
sunt imposibil de realizat. Elon
Musk are un salariu de 1$/an la
Tesla Motors, deși compania sa a
ajuns să valoreze mai mult decât
altele de top, precum Volkswagen
sau Toyota. 
Nu te teme să gândești măreț. Ce
iese din comun la proiectele lui
Musk e tocmai îndrăzneala. Vrea
să revoluționeze industria auto,
să colonsizeze planeta Marte, să
construiască trenuri rapide care
circulă în tuneluri de vid, să
integreze inteligența artificială în
creierele umane și să reinventeze
industria energiei solare și a
bateriilor. 

Toate par fantezii futuristice, dar
care se apropie cu repeziciune de
realizare. „Primul pas este să
stabilim că acel ceva este posibil,
atunci va apărea probabilitatea”.
Fii gata să-ți asumi riscuri. Pe
când avea 30 de ani, Elon Musk
și-a pus la bătaie jumătate din
avere (200 milioane de dolari pe
atunci) în afaceri. Însă lucrurile
nu au mers după cum și-a propus.
Companiile sale au întâmpinat
perioade critice, iar Musk a fost
condamnat la o alegere dificilă: să
investească și cealaltă jumătate,
sperând că mai există o șansă, sau
să păstreze banii și să lase
companiile să moară. A continuat
să investească bani, chiar dacă
ajunsese să se împrumute la
prieteni pentru a-și plăti
utilitățile.  „Când ceva este
suficient de important, îl faci
chiar dacă șansele nu sunt în
favoarea ta.”
Ignoră criticile. Mulți oameni îi
doreau eșecul doar pentru că
vedeau o urmă de aroganță în
ambițiile lui. Elon Musk a respins
complet această critică și a mers
mai departe. 

„Cred că este
posibil ca oamenii
obișnuiti să aleagă
să fie
extraordinari.”

liceul tehnologic
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Simte-te bine. Elon Musk a stârnit, de
asemenea, controverse cu un proces
de defăimare, cu apariția lui în timp ce
fuma iarbă la un post de radio în 2018,
și cu izbucnirile lui din mediul on-line.
Tot el a devenit și un puternic inamic
al carantinei la nivel mondial,
catalogând panica provocată de
virusul COVID-19 drept proastă.
Totuși, comportamentul lui ușor
deplasat nu i-a afectat cu nimic
afacerile. În decembrie 2020, SpaceX
a testat primul vehicul despre care se
speră că va reuși să ducă oamenii pe
Marte, însă racheta a explodat la
aterizare. Elon Musk a numit acest
eșec drept un succes „minunat”.
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   Cartea pe care v-o prezint este romanul ,,Moromeții’’ de Marin Preda. Acesta a fost publicat inițial după al
Doilea Război Mondial. Personajul principal al acestui roman postbelic este Ilie Moremete, iar acesta îl
reprezintă pe tatăl lui Marin Preda. 
Prin  victoria și eșecul său exemplar, Ilie Moromete devine un simbol al universului armonios odată cu care
dispare; o lume solară, segmentată de scene ritualice, indicate de atâtea ori de către critică: masa, unde
personajul domină asemenea unui ,,pater familias’’, secerișul și, nu în ultimul rând, plăcerea contemplativă și
plăcerea vorbelor.
Figura centrală a romanului, și unul dintre nucleele enigmei care trebuie rezolvată, este Ilie Moromete.
Secretul scrierii vizează în special recuperarea simbolică a acestui personaj și investirea sa drept chintesență a
universului epic.
O scenă elocventă în primul volum este cea a tăierii salcâmului. Scena doborârii salcâmului este una deosebit
de semnificativă, deoarece se plasează simbolic exact la granița dintre cele două lumi și cele două timpuri ale
romanului: salcâmul este însuși simbolul universului țărănesc, dublul vegetal al lui Moromete (cum a observat
Eugen Simion). Tăierea lui reprezintă anticiparea viitoarei dispariții a acestei lumi si, totodată, a înfrăngerii lui
Ilie Moromete.
Moromeții  ca roman al memoriei, se apleacă asupra unui timp trecut și încearcă să-l recompună. De altfel,
niciodată Marin Preda n-a trecut sub tăcere caracterul biografic - sau, mai bine zis, și biografic al propriei
scrieri.
Această carte ar trebui citită, pentru că vă ajută atât la bacalaureat, cât și să înțelegeți mai bine lumea din care
faceți parte.
Vă recomand să citiți acest roman, deoarece este un roman plin atât de suspans și de mister. Spun că este
misterios, deoarece Ilie Moromete, în ciuda tuturor lucrurilor întâmplate și greutăților, pe care le avea, nu se
lăsa doborât și avea mereu câte un as în mânecă.

ROMANUL

DATA LANSĂRII: 1955

ROMAN: POSTBELIC, SOCIAL

SCRIITOR: MARIN PREDA

SUBIECT: FAMILIA, TIMPUL

NUMĂR DE PAGINI: 462

 

„MOROMEȚII”
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                   ărbătoarea Dragobetelui
are o simbolistică bogată și
interesantă. Dragobetele
îngemănează în esența sa atât
începutul, cât și sfârșitul unui nou
anotimp și al reînsuflețirii naturii,
sfârșitul desfătărilor lumești căci
începe Postul Sfânt al Paștelui.
În vremuri de demult (în anumite
zone chiar și astăzi!), în această zi
de mare sărbătoare, tinerii
îmbrăcați în straie frumoase,
cuvincioase obișnuiau să se
strângă în păduri și să culeagă în
buchetele cele dintâi flori ale
primăverii.
Culesul florilor se continua cu
voie bună și cântece, cu un fel de
joc numit „zburătorit”.

S

Dragobete este un
personaj preluat de
la vechii daci şi
transformat ulterior
într-un protector al
tinerilor şi patron al
iubirii. 
Dragobetele este
sărbătorit la data de
24 februarie.

Cei care participau la sărbătoare,
respectând tradiția, erau
considerați a fi binecuvântați în
acel an. Ei vor avea parte de
belșug, fiind feriți în schimb de
boli și febră. Conform anumitor
superstiții din bătrâni, cei care nu
sărbătoreau această zi erau
pedepsiți să nu poată iubi în acel
an. Acest obicei a dat naștere
celebrei strigături sau amenințări
glumețe „Dragobetele săruta
fetele !”.
În vremuri, de demult exista
obiceiul ca fetele tinere
necăsătorite să strângă zăpada
rămasă pe alocuri, zăpada
cunoscută drept „zăpada
zânelor”. 

Nu ai voie să plângi în ziua
de Dragobete. Se spune că
lacrimile care curg în
această zi sunt aducătoare
de necazuri și supărări în
lunile care vor urma.

Apa rezultată prin topire era
considerată ca având proprietăți
magice în iubire și în
descântecele de iubire, dar și în
ritualurile de înfrumusețare. Se
credea că această zăpadă s-a
născut din surâsul zânelor.
Fetele își clăteau chipul cu
această apă pentru a deveni la
fel de frumoase și atrăgătoare ca  
zânele.

DRAGOBETELE ȘI VALENTINE'S
DAY, TRADIȚII ȘI OBICEIURI

liceul tehnologic
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În anumite regiuni din Marea Britanie, în
ajunul Sf. Valentin, fetele își pun frunze de
dafin sub pernă și mănâncă doar ouă cu
sare, crezând că așa își vor visa peste
noapte alesul.

Este celebrată anual pe data de 14 februarie.
Este sărbătoarea care oferă cuplurilor încă un
motiv de a-și exprima sentimentele, dar și
sărbătoarea care ajută persoanele singure să își
întâlnească sufletul pereche. 

1 În Japonia, femeile sunt cele care le fac
cadouri bărbaților pe 14 februarie. E drept
că dăruiesc numai ciocolată, iar ciocolata
aleasă diferă în funcție de tipul relației.

TRADIȚ I I  Ș I  OBICEIURI  ÎN LUME

DE ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚ ILOR:

A P R I L I E  2 0 2 1

Și în Coreea de Sud femeile le oferă
ciocolată bărbaților, iar ei le dăruiesc
femeilor orice, mai puțin ciocolată.

În Finlanda, multe cupluri se logodesc sau
se căsătoresc pe 14 februarie, însă această
zi e dedicată mai mult prieteniei decât
iubirii.

În Italia, fetele nemăritate se trezesc dis-
de-dimineață și se duc la fereastră. Se
spune că primul bărbat pe care-l vor
vedea sau unul care seamănă cu el le va
deveni soț în decursul anului.

Înainte, în Franța, de Sf. Valentin, femeile
și bărbații singuri se duceau la cei pe care
îi îndrăgeau și strigau în fața casei lor.
Dacă erau respinși, reveneau a doua zi și
ardeau pozele persoanelor care nu i-au
dorit alături. Între timp, obiceiul a fost
interzis.

Valentine's Day

liceul tehnologic

„Dumitru dumitrescu”

ABSTRACT |  10

2

3

4

5

6



ORIGINILE
MĂRȚIȘORULUI

Originile mărțișorului sunt pe atât de
necunoscute pe atât de intrigante. Cu toate
că șnurul alb și roșu împletit are origini
daco-tracite atât pe teritoriul țării  noastre
cât și în țările învecinate cum ar fi  Bulgaria,
a fost transmis în tradiția romană, ca un
talisman reprezentativ zeului Marte, anul
nou fiind început pe întâi martie. În timpul
ocupării  romane acesta reprezenta prin
roșu „războiul" și  prin alb „fertil itatea",
domenii guvernatoare ale zeului.  
Urările care însoțesc mărțișorul rămân
neschimbate și în zilele de azi,  la fel ca
însemnătatea lui,  menit să poarte noroc.

„Mărțișorul este un simbol al focului și al
luminii ,  deci și al soarelui.  Poporul nostru îl
cunoaște și î l  ține în mare cinste, și  î l
poartă copiii ,  fetele și mai rar nevestele și
flăcăii ,  f i indcă el e crezut ca aducător de
frumusețe și de iubire”.  (George Coșbuc,
Studiu dedicat mărțișorului) 

Mărțișorul a fost adoptat și de poporul
român păstrându-și importanță religioasă
pentru poporul politeist roman sau dacic,
fie pentru cel modern, creștin și român,
mărțișorul are o importanță spirituală și
culturală pentru toți cei care îl  sărbătoresc. 

liceul tehnologic

„Dumitru dumitrescu”

ABSTRACT |  11
A P R I L I E  2 0 2 1

ANDREI RAMONA
CLASA A X-A F



Mărțișorul în alte țări este la fel de plin de farmec cum este la noi în țară, în acest mic simbol
concentrându-se frumusețea primăverii, cu zilele pline de soare și de culoare. 

În Bulgaria, mărțișoarele sunt oferite și bărbaților, de obicei sub forma unui șnur alb cu roșu,
simplu. Nici animalele nu sunt mai prejos. În satele mici din munți, oamenii le pun mărțișoare
pisicilor, mieilor, cailor, caprelor, iar casele au și ele propriul mărțișor.

TRADIȚ I I  DE
MĂRȚIȘOR
ÎN  ALTE  ȚĂRI  

GHEȚEA DIANA-ANDREEA
CLASA A IX-A F

Mărțișorul în Macedonia este purtat de copii.
Ei poartă simbolurile primăverii în seara de
ajun a zilei de 1 martie, iar după aceea le agață
de creanga unui pom înflorit, pentru ca acesta
să fie roditor. Culorile alb si rosu sunt
considerate a fi semn de recunoastere pentru
rândunici, care știu în felul acesta, exact unde
sa vină și să aducă daruri pentru copii, în
preajma sărbătorilor pascale.
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Recenzie: „Zece
respirații scurte”

Mi-a plăcut că, deși Kacey, inițial, s-a
prezentat ca fiind nu tocmai sociabilă.
Autoare a reușit să îndrume cititorul în a
înțelege și a nu critica personajul, mai ales
prin destăinuirea fricii sale de strângerile
mâinilor. Alt lucru impresionant este
schimbarea comportamentului lui Kacey pe
parcursul relatării, iar povestea, deși pare,
inițial, neinteresantă, are o complexitate și
un stil aparte.
  Pe parcursul călătoriei sale emoționale,
Kacey descoperă atât sensul celor zece
respirații scurte, de care îi tot reamintea
mama ei, și urmările acestora, cât și
frumusețea vieții și ce înseamnă să iubești
și să trăiești cu adevărat. Poate sa fie o
lecție de viață, deoarece implică iubirea si
lupta cu propria persoană, având personaje
greu de uitat datorită complexității lor, deci
poate să fie citită cu mare ușurință.

    Scrisă de K. A. Tucker și fiind ficțiune, young
adult, cartea începe prin prezentarea celor două
surori, Kacey si Livie, rămase doar cu unchiul și
mătușa lor, ca urmare a unui accident petrecut în
urmă cu patru ani. Accidentul, provocat de niște
adolescenți beți, le-a omorât părinții și pe iubitul și
prietena lui Kacey, aceasta fiind obligată să-i
privească pe toți murind lângă ea. Deoarece era
bântuită de trecutul tragic, suferind de un sindrom
posttraumatic, Kacey s-a îndepărtat de toate
persoanele cunoscute, mai puțin de sora ei, cu care
a fugit la Miami, pentru a începe o noua viață. Însă,
planurile i-au fost năruite, iar „scutul" pe care și l-a
construit, în urmă cu patru ani, împotriva tuturor
oamenilor i-a fost distrus într-o secundă,după ce l-
a cunoscut pe Trent, perfectul ei vecin de care se
îndrăgostește, însă, fără a ști ce o așteaptă.
   Cartea face parte din seria cu același nume, fiind
primul volum, și este împărțita în câteva "stadii",
care semnifică starea emoțională a lui Kacey și a
relației cu Trent; care la rândul lor sunt împărțite în
29 de capitole.
   Narațiunea este realizată din perspectiva lui
Kacey, astfel, autoarea reușind să exprime într-un
mod inedit suferința fetei, aceasta având un mod
diferit de a povesti despre lucrurile care au marcat-
o neplăcut: Fosta Kacey a murit cu patru ani în urmă
și n-a mai rămas nimic din ea decât o epavă. O
epavă care, timp de un an, a făcut recuperare fizică
medicală în spital ca să își repare corpul făcut zob,
doar ca să fie externată cu un suflet făcut fărâme. O
epavă ale cărei calificative au coborât în picaj,
situându-se printre ultimii din clasă. Care s-a
scufundat timp de un an în lumea drogurilor și a
alcoolului, o modalitate alternativă de a face față
situației. Actuala Kacey nu plânge, nu varsă nici
măcar o lacrimă. Nu sunt sigură dacă știe cum să o
facă. 
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CLASA A IX-A F



       Considerată de unii investitori o „lebădă neagră” pandemia
ocupă un loc fruntaș în cadrul evenimentelor care ar putea
influența comportamentul economic la nivel mondial.  
       Coronavirus a fost declanșat în China la sfarșitul anului trecut,
s-a transformat în epidemie în ianuarie, o serie de țări fiind
afectate în prezent, printre care și noi.      E greu să fii adolescent în
orice context, iar pandemia de coronavirus (COVID-19) face și mai
dificilă această perioadă a vieții .  
      Cu școli închise și evenimente anulate, mulți adolescenți
ratează activități importante, dar și interacțiuni obișnuite, de zi cu
zi, cum ar fi discuțiile cu prietenii sau participarea la clasă.
      Epidemia coronavirus a perturbat educația elevilor din întreaga
lume.
   

, ,Sunt două feluri  de a-ți  trăi  viața:

Unul-  de a crede că nu există

miracole,  altul-  de a crede că totul

este un miracol.”

Emoțiile, în special cele negative, sunt
supărătoare prin durata și
intensitatea lor. Însă, s-a dovedit
științific că simpla etichetare a
emoțiilor reduce intensitatea
acestora.
 Este normal ca în această perioadă să
ne confruntăm cu sentimente intense,
așa că recomand să ne bucurăm de
timpul liber pe care îl  avem la
dispoziție și să facem lucrurile care
ne plac, dar pentru care n-am avut 
 vreme până acum. Însă nu uităm
regulile de igienă:
, ,Spală-te des pe mâini și nu-ți atinge
fața dacă mâinile nu sunt dezinfectate,
ascultă sfaturile medicului și vei fi în
siguranță”.
Iată câteva lucruri pe care le poți face
ca timpul pe care îl  petreci acasă să
fie cât mai plăcut:
·       Sunt multe jocuri distractive pe
care le poți juca de unul singur sau
împreună cu familia;
·       Ascultă muzică și citește.
Consideră timpul petrecut acasă o
vacanță neplanificată de care poți să
te bucuri;
·       Fă-ți temele și ține legătura cu
profesorii sau colegii de clasă;
·       Mănâncă sănătos și cât mai variat
posibil .

PANDEMIA DE

CORONAVIRUS
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HUȚULEAC ANA-MARIA GEORGIANA
CLASA A IX-A A
LICEUL TEHNOLOGIC „BARBU A. ȘTIRBEY”



Cum să îți alegi
cariera?

Alegerea unei cariere poate să fie foarte dificilă, mai ales
când mintea noastră este preocupată să aleagă ceea ce este
cu adevărat important și potrivit, din multitudinea de
informații existente. Știi cât de importantă este alegerea
carierei potrivite pentru că tu vei fi cel implicat fizic și
emoțional. Iar la urma urmei, toată lumea vrea să-și
construiască o viață fericită. 
Aceștia sunt câțiva pași care te-ar putea să îți alegi cariera:

Pasul 1 – Evaluează-te. Cunoaște-ți personalitatea.

Pasul 2 – Pune-ți aceste 5 întrebări de bază
Ce aptitudini ai? Ești focusat pe Promovare sau pe
Prevenire? În ce mediu dorești să lucrezi? Care este stilul
de viață pe care dorești să-l trăiești? Ar fi vorba despre a
face bani, a avea timp, a avea timp pentru socializat, a avea
beneficiul de a călători?

Pasul 3 – Fă o listă cu ocupațiile care ți se par interesante
sau potrivite.

Pasul 4 – Studiază toate ocupațiile din lista pe care ai
încropit-o. Din opțiunile de carieră pe care le-ai enumerat,
restrânge lista de la 15 la 10 opțiuni. 

Pasul 5 – Scurtează lista. Fă un top 3 al carierelor care te
atrag.

Pasul 6 – Ia legătura cu specialiști din domeniile de interes
pentru care te-ai decis.

Pasul 7 – Alege, în sfârșit, cariera care ți se potrivește.
S-ar putea să crezi că va trebui să rămâi toată viața în
același domeniu, însă nu este neapărat să faci asta. Poți
experimenta mereu cariere noi, dacă cea pe care ai ales-o
se dovedește a nu fi potrivită pentru tine. Doar asigură-te
că nu te blochezi și nu rămâi într-una care nu te satisface,
deoarece există o mulțime de opțiuni pe care le poți
exploata în această viață.
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Interviu cu ,,profa’’  din
gimnaziu

 
Elev, Constantin Silviu: Bună ziua, mă aflu astăzi aici pentru a vă adresa câteva întrebări despre cum ați crezut că
eu voi ajunge un elev bun! Ați venit la noi la școală în clasa a Vll-a. Eram un elev conștiincios, dar nu știam chiar în
totalitate tot ce trebuie să știe un elev de clasa a Vll-a. Dvs chiar ați crezut în mine?
Prof. Stănescu Maria: Bună ziua! Da, am crezut în tine de la prima oră, când am văzut că aveai potențial, dar cel
mai important, am văzut că voiai să înveți. Era acea sclipire de curiozitate și dorința de a acumula cât mai multe
informații.
Elev, Constantin Silviu: Credeați că eu sunt genul de elev mai ,,nebun" la orele dvs, încă din prima dată de când m-
ați văzut?
Prof. Stănescu Maria: Nu te-am văzut niciodată ca fiind ,,nebun”, ba chiar liniștit și interesat de ore. Ai fost printre
puținii elevi interesați din clasa ta. La un moment dat, prin clasa a VIII-a, sfârșit de semestru I, mai exact, ai avut o
perioadă, oarecum de teamă amestecată cu deznădejdea, pentru că spuneai constant că tu nu mai dai Evaluarea
Națională. Trebuie să mărturisesc că atunci m-am speriat, ba chiar am crezut că este vina mea, din pricina unei
note luate la un test (nu era notă mică, dar ție ți s-a părut demotivantă la vremea respectivă, fiind obișnuit mereu
cu note foarte mari). Totuși, cu timpul, chiar acea notă a fost ,,salvarea”, dacă-i pot spune așa, pentru examen și
cea care până la urmă te-a motivat să dai tot ce e mai bun în ziua examenului.
Elev, Constantin Silviu: Dvs. chiar credeați că voi reuși să iau Evaluarea Națională cu o notă destul de bună?
Prof. Stănescu Maria: Da, eram sigură că vei lua Evaluarea Națională cu o notă foarte bună, dar când am observat ,
pentru o scurtă perioadă, că te lași fie acaparat de teamă, fie de o ușoară lipsă de interes, probabil din cauza unor
situații dificile întâmpinate cu altă materie, am zis să-ți găsesc un ,,leac de frică”, așa cum pricedează Lăpușneanul
și să te readuc spre calea ta, spre împlinirea scopului pe care ți-l propusesei.
Elev, Constantin Silviu: Dvs credeați că eu nu am să dau Evaluarea Națională, când v-am spus că nu să o dau?
Prof. Stănescu Maria: Când ai spus că nu mai vrei să dai Evaluarea Națională m-am panicat. A fost un moment în
care m-am simțit neputincioasă, apoi am crezut că faci o glumă, apoi că poate suferi de o depresie cauzată de
teamă de examen. Totuși, în sufletul meu, știam că este vorba doar de o pasă mai puțin bună și trebuie să am
răbdare și încredere.
Elev, Constantin Silviu: Știu că dvs chiar aveați o inimă mare și mă ajutați când nu înțelegeam ceva. Îmi explicați
chiar și de 3-4 ori. Vă era greu să îmi explicați, chiar dacă nu înțelegeam?
Prof. Stănescu Maria: Nu îmi era greu să explic de mai multe ori, ba cred că aceasta este menirea unui profesor
adevărat, aceea de a avea răbdarea și plăcerea de a explica și de 10 ori, dacă este nevoie, pentru ca elevii săi să
poată înțelege. Consider că e foarte ușor să predai, dar extrem de greu să explici. Nu îmi era greu, pentru că eu
însămi am învățat explicând, deci îmi plăcea să fac asta. Țin minte că atât în școala gimnazială, cât și în liceu,
învățam ceva explicându-i bunicii mele. Pentru mine era o bucurie să-ți explic ceva, deoarece vedeam interesul
acordat de tine materiei mele și știam că elevii vin la școală și trebuie să plece acasă cu lecția deja învățată din
clasă, deci înțeleasă.
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CONSTANTIN SILVIU
CLASA A IX-A F



Elev, Constantin Silviu: Dvs m-ați ,,propulsat" pe mine încă de la începutul clasei a Vll-a, când am vrut să particip
la un concurs despre marii compozitori. Chiar credeați că am să căștig acel concurs?
Prof. Stănescu Maria: Da, credeam că vei câștiga, pentru că ți-am văzut și citit lucrarea și am văzut câtă muncă ai
depus. Știam că acel efort trebuia răsplătit. Ba chiar regret că nu  v-am antrenat să participați la mai multe
concursuri. Aveam toți atât de setată în minte ținta Evaluării Naționale, a promovării acestui examen important
pentru voi, pentru ca voi să puteți ajunge unde vă doreați, încât am început pregătirea încă din a VII-a. Poate v-am
obosit puțin, dar am văzut cum am crescut împreună, am așezat cărămizi solide la temelia voastră, iar acum sunt
sigură că porțile tuturor concursurilor sunt deschise atât pentru tine, cât și pentru colegii tăi. Vă încurajez ca
acum, în perioada liceului, să vă implicați în cât mai multe activități și să participați la cât mai multe concursuri,
deoarece aveți baza deja pusă, aveți timp poate mai mult, a trecut presiunea examenului(bineînțeles, urmează cel
al maturității, Bacalaureatul, dar va fi bine, sunt sigură), deci puteți să jonglați altfel cu timpul vostru. Acum sunteți
mai mari și vă gestionați și altfel emoțiile, timpul alocat învățatului, timpul acordat relaxării, timpul acordat
activităților ce vă pasionează.
Elev, Constantin Silviu: Înainte de încheiere, vreau să vă mulțumesc pentru tot și pentru susținerea pe care mi-ați
acordat-o. Dumneavoastră aveți încredere că voi ajunge un om pe picioarele lui și un psiholog bun, deoarece viața
are foarte multe impasuri.
Prof. Stănescu Maria: Cu mare drag! Am mai spus asta, voi sunteți copiii mei. Mă bucur pentru reușita fiecăruia în
parte, indiferent de calea aleasă de voi, de domeniul spre care tindeți. Sunt sigură că vei fi un psiholog foarte bun,
pentru că ești calm, ai empatie și răbdarea de a asculta povestea fiecăruia fără a judeca. Mă bucur că ai clar traseul
tău în viața și sunt sigură că vei depăși orice obstacol ți-ar apărea în viață pentru că ești puternic și tu. Și eu îți
mulțumesc pentru aprecierile tale, pentru faptul că ai văzut, dincolo de profesorul din fața ta, omul din fața ta și
mă bucur că mi-ai fost elev, că am putut să contribui și eu la parcursul tău și sunt sigură că lucrurile se vor așeza
în viața așa cum știe Dumnezeu că trebuie, astfel încât să fim toți bine. Ca sfat, dacă îmi permiți: luptă ca până
acum, fixează-ți obiectivele, ai încredere în Dumnezeu și în tine, pentru că sunt sigură de reușita ta în viață. Vreau
și să te felicit pentru implicarea ta în atât de multe activități anul acesta, în ciuda pandemiei. Cred că faci o treabă
foarte bună și mi s-a părut interesantă ideea acestui interviu. Felicitări și profesorilor ce te ghidează acum spre
implicarea în aceste activități. Le transmit și dânșilor să aibă încredere în tine, să te implice în cât mai multe astfel
de proiecte și să fie bucuroși pentru că au elevi implicați, așa cum ești tu. Dânșii sunt norocoși pentru că au cu
cine lucra.
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“Voluntarii reprezintă IUBIREA în
mișcare.” (autor anonim) Într-adevăr,
pot să vă confirm că așa este.
Voluntariatul schimbă vieților
voluntarilor și salvează în același
timp viețile oamenilor pe care
aceștia îi ajută. Nu este o poveste,
este chiar realitate și se întâmplă zi
de zi. Fără îndoială că un grup mic,
dar dedicat și gânditor de voluntari
poate schimba lumea; de fapt, este
singurul lucru care a schimbat lumea
până acum. 

Voluntarii nu pleacă, însă, în
călătoria lor cu gândul că vor salva
vieți sau vor schimba lumea. Totul
pornește cu pasiunea pentru bine, cu
devotamentul pentru oameni și
pentru viață. Nu trebuie să te
consideri special ca să devi voluntar.
Trebuie doar să ai o dorință
arzătoare de a ajuta, iar de aici se va
produce mai departe schimbarea. 

John F. Kennedy considera că:
“Niciodată înaine, omul nu a avut o
așa mare capacitate de a controla
mediul în care trăiește, capacitatea
de a pune capăt foametei, sărăciei
sau dezastrelor. Avem puterea de a fi
cea mai bună generație pe care a
cunoscut-o vreodată omenirea.” Nu
pot decât să îi dau dreptate.
Schimbarea începe cu mine, cu tine,
omul care citește acest articol, și cu
noi toți, oamenii viitorului. 
Există multe asociații în cadrul
cărora puteți face voluntariat, iar
cele două pe care vi le voi prezenta
sunt cele care m-au făcut să realizez
cu adevărat că voluntariatul este un
mod de viață. 

VOLUNTARIATUL: UN
MOD DE A TRĂI ȘI A IUBI

“Voluntarii reprezintă
IUBIREA în mișcare.”

(autor anonim) 

„Avem puterea
de a fi cea mai
bună generație
pe care a
cunoscut-o
vreodată
omenirea.”
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·Crucea Roșie Română: Societatea Națională de Cruce Roșie
din România este o organizație umanitară, membră a Mișcării
Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, auxiliară
autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență
umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor
vulnerabile.
De ce să devi voluntar Crucea Roșie?
1.  Pentru a ajuta la schimbarea lumii în care trăiești;
2.  Pentru că și de tine depinde fericirea celorlalți;
3.  Pentru a readuce zâmbetul pe chipul celor nefericiți;
4.  Pentru că de demnitatea altora depinde și propria ta
demnitate;
5.  Pentru a da înapoi o parte din ceea ce ai primit de la alții;
6.  Pentru a-ți forma deprinderi utile și a învăța lucruri noi;
7.  Pentru a fi parte a unei organizații prestigioase, într-o
echipa puternică;
8.  Pentru a-ți construi amintiri și a rămâne în amintirile
celorlalți.

“Și de tine
depinde
fericirea
altora.
Ajută la
schimbarea
lumii în care
trăiești.”

FANBOOK

C E  E S T E  F A N B O O K
A M B A S A D O R ?

CARE ESTE PRINCIPIUL DE
BAZĂ AL FANBOOK
AMBASADOR? 

Fanbook Ambasador este un
proiect de voluntariat
pentru liceeni, coordonat de
Asociația CSR Mindset.
Acesta are scopul de a
promova lectura în rândul
elevilor de gimnaziu din
medii defavorizate. 

AMBASADOR
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Echipe de 3-4 voluntari, în
general liceeni, organizează
întâlniri lunare cu copiii sub
forma cluburilor de lectură,
proiectul bazându-se pe
ideea ,,o carte pe lună, șansa
la un viitor mai bun”.  



Iubirea-i singura în lume,
Din ea rodul poate crește
Îi poți da un nume,
Iar ce se înfiripă, răsărește.

Iubirea-i unică în viață, 
Ea îți dă putere să trăiești
Te lasă fără noimă,
De nu știi, sentimente să gândești.

Iubirea-i sentimentul nedescris,
Stai, te gândești, pe urmă îți dai seama 
Că din prizma sentimentelor lăsate-n suflet,
Teama poate crea o armură protectoare, 
Singură și usturătoare.

Iubirea-i totul în gândire,
Nu poți dormi, nu poți mânca,
Doar te gândești cum să faci 
De a nu claca. 

Iubirea-i metaforizată, ca o zână protectoare,
Nu poți fi mereu lângă persoana iubită,
Dar să nu-ți lași sentimentele negative și
neprotectoare 
Să te cuprindă.

Iubirea-n cuget, este cea mai obositoare, 
Sentimentele vin șiroaie curgătoare,
Nu le poți opri, sau spune-n șoapte amăgitoare
Ci-n lacrimi usturătoare.

Iubirea nu trebuie stinsă!
Ci trebuie hrănită de sentimente,
Cu farmecul buzelor și ochilor, 
Dar și strălucirea formelor.

Fără iubire, nu poți sta!
Nu poți trăi, nu poți naufragia
În inima ei, singurul colac de salvare,
Unde poți sta și medita.

Iubirea-i visul nesfârșit,
Nu te poți trezi sau mișca
Stai drept și te uiți în larg,
Să vezi dacă te poți bucura.

Iubirea-i totul pentru om!
Nu poți sta fără să te gândești,
La nopțile petrecute împreună, sub clar de lună
Și la zilele ce se terminau, cu săruturi fericite.

Voi fi cu tine tot mereu, 
 Căci ești lumina sufletului meu.
 Tu m-ai făcut să cred, să sper,
 Că sinceră-i iubirea;
 M-ai învățat doar să ofer,
 Și-apoi nimic în schimb să cer.
 Ascultă muzica iubirii înălțând
 Un zâmbet cald din recile suspine
 Și-mbrățișează-mi inima, făcând
 Din ea un cântec numai pentru tine! 
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Iubirea în a ei splendoare
CONSTANTIN SILVIU
CLASA A IX-A F

Cu tine...
SÎNTION ANDREEA-ALEXANDRA
CLASA A IX-A F



Până la urmă, dragostea ești tu,
Căci fără tine viața mi-e deșartă...
Îmbrățișează-mi sufletul și nu…
Îl mai lăsa să plece niciodată!

Ascultă muzica iubirii înălțând 
Un zâmbet cald din recile suspine 
Și-mbrățișează-mi inima, făcând 
Din ea un cântec numai pentru tine!

Vreau mângâierea purului amor,
O singură iubire e iubirea...
Vreau să trăiesc prin tine și să mor
Sperând că-n rai rămâne și-amintirea!

Până la urmă, dragostea ești tu,
Căci fără tine viața mi-e deșartă...
Îmbrățișează-mi sufletul și nu…
Îl mai lăsa să plece niciodată.

POPA FLORENTINA-ADINA
CLASA A IX-A F

Iubirea mea, cu păr castaniu 
Fără tine, nu pot să fiu…
la fel de fericit,
căci eu te am iubit
Mângâiere dulce din senin 
Ne umple sufletul lin;
Trecut, prezent, viitor
Ne vom afla în gândurile tuturor,
Te rog, iubește-mă cu foc, 
Căci eu nu pot să te las în loc.

TATU DARIUS-FLORIN
CLASA A IX-A F
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Dragostea ești tu

Iubirea mea



Mi-aș da viața pentru tine,
Să nu te pierd, îngerul meu păzitor
Aș muri și-aș învia în patimi,
Ca să te văd zâmbind în adâncul ochilor cei roșii și
zdrobitori.

Tu lângă mine ești o albină, în toi
Ce culege iubirea din inima mea,
Iar locul gol, îl umpli cu iubirea din inima ta, ce mă
mulțumea!
Unică și armonioasă , ce ne leagă pe-amândoi. 

Mi-aș da viața, numai să fii lângă mine!
Frumusețea mea, noi doi la malul mării în convoi 
Să mă îmbrățișezi cu căldura ta, ce emană fericire 
Și să privim lumina soarelui pe puritatea ghioceilor
primăverii ce stârnește bucurie!

Dimineața la tine mă gândesc
Și seara tot cu gândul la tine sfârșesc
Ești un mister pe care vreau să-l rezolv
Și în iubirea ta să mă dizolv.

Vreau să mă privești cum și eu te privesc
Și la ureche să-mi șoptesti : Te iubesc!
Nicidecum nu am să te rănesc
Vreau doar să mă prețuiești cum și eu te prețuiesc.

Ceea ce simt pentru tine e tipic uman
Deși simt că pot scrie din sentimente un roman
În inima adânc m-ai străpuns 
Și cuvintele nu pot fi de ajuns.

Albastrul ochilor tăi la suflet m-a atins
Părul tău blond în mine pasiunea a aprins
Vreau ca tu să fii a mea 
Pe cerul meu singura stea.

CONSTANTIN SILVIU
CLASA A IX-A F

FLORE ANDREI-CRISTIAN
CLASA A XII-A F
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Mi-aș da viata pentru tine
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Nesemnificativă veșnicia este 
Când dragostea mea pentru tine crește,
În fiecare minut, în fiecare secundă
Nu pot a o ține ascunsă.

Toate emoțiile îți aparțin 
E un sentiment divin .
Doar dragostea mă poate salva
Ascunzându-mă-n inima ta.

Rațiunea-mi umbrită este
De-ale iubirii taine ;
Sper să fie o poveste
Cu-amintiri cristaline.

Scăldându-ne-n lumina lunii
Depășind barierele afecțiunii,
Nu visez la eternitate 
Căci le-am dobândit pe toate.

Mă trezesc din acest vis , 
Să-mi trăiesc destinul scris...

Dincolo de orice luptă,
Dincolo de-a mai spera,                   
Fiecare om în suflet
Are frumusețea sa.

Libertatea sufletească                          
Are rădăcini divine,                              
Căci atunci când ierți pe altul                                              
Tu de fapt te ierți pe tine.

Când noi ieșim si vorbim
Mă-ntreb:
De ce destinul a decis sa ne-ntâlnim
Ne privim și nu clipim
Privirea ei, buzele ei, părul ei
Când stăteam pe o bancă sub tei
N-a fost nevoie de cuvinte
Plin de emoții printre
Razele soarelui fierbinte
În gând îmi ziceam
Cum se poate să fii a mea
Când nu știam ce simțeam
Inima spunea și nu și da
Până te-am cunoscut pe tine
Iubirea era doar un cuvânt pentru mine.

TUDORACHE ANDREEA
CLASA A IX-A F

BURUIANĂ ȘTEFAN-COSMIN
CLASA A IX-A F

PITULICE MARIA
CLASA A IX-A F

Iubirea Noi

Visător
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Am obosit să stau trează pentru cineva care doarme.
Am obosit să mă prefac. ,,Sunt bine și nu doare!”.
Am obosit să mă plimb pe aceleași drumuri apăsătoare.
Am obosit să trec pe lângă tine nepăsătoare.
Am obosit să-mi irosesc lacrimile costisitoare.
Am obosit să simt liniștea apăsătoare.
Am obosit să-ți tot aud în capul meu vocea liniștitoare!
Am obosit să-ți văd fața care peste tot apare!
Am obosit ca mintea mea la tine să zboare...
Am obosit ca sentimentele mele să ia amploare.
Am obosit de tine...
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N-am privit pe nimeni cum te priveam pe tine
Și totuși tu o priveai pe ea,
Nu știi tu, dar mă durea
Că nu mă puteai iubi pe mine.

Și cad pe chipul meu de lacrimi șiroaie
Mă doare inima, mi-e așa de dor de tine,
Te-am iubit atât de mult, străine
Și în inimă am picături de ploaie.

Când o priveai în ochi și o sărutai,
Când numele cu pasiune i-l rosteai,
În inima mea ardea cea mai mare văpaie
Și o stingeam cu picături de ploaie.

Și mă arde și acum dorul puternic și amar,
Ce n-aș da să te mai vad odată?
Tu suflet rău, singur și avar                                                                    
Ce mi-ai lăsat inima de ploaie udată.

N-am să plâng în fața ta,
N-am să îți arăt vulnerabilitate,
Îți doresc ca fericită să îți fie soarta,
Presărată cu zâmbete de ploaie udate.

Mă doare atât de tare să te știu cu ea,
Dar tac...tac și în inimă urlu de durere,
Nu am să te uit că te înșela și mișelește îți
zâmbea...
Nu am să uit, dar am să sufăr în tăcere.

Cu ce să sting flacăra ce arde mocnit?
Ești un suflet de durere, mă arzi ca o văpaie
De dorul tău sufăr și am suferit
Și am să mă preschimb în picături de ploaie.

Nu te condamn, suflet murdar,
Nu te judec că pe alta o săruți,
Tu suflet curat, ea înger murdar
O să treci peste, dar nu ai să uiți.

Și în vânt rece stau, îmbrăcată în doliu straie, 
Las frigul să îmi năruiește inima,
În întuneric se duce viața mea
Și mă preschimb în picături de ploaie.

Și cad în gol, simt cum durerea mă înmoaie,
Mă prăbușesc pe umedul pământ,
Trupul de durere mi-e frânt
Și mă transform în stropi de ploaie.

Picături de ploaie
SILIVAN ALEXANDRA
CLASA A XII-A F
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Și-a mai trecut o zi și-o noapte.
O noapte furtunoasă și spulberată,
Amintindu-mi de-ale tale șoapte,
Și de acea greșeală repetată...

Gura de cafea a nepăsării,
Și fumul din țigara indiferenței.
Întins și simțind valurile mării,
Și intrând în iadul suferinței...

Îți voi da drumul din viața mea!
Trebuie să ne pierdem spre bine...
Sfârșindu-se cumva și iubirea...
Și-ntr-o altă viață ne vom aparține...

De vină sunt iubirile uitate
pentru că te mai caut uneori prin nopți ce nu mai duc
spre răsărit
pentru că vreau să mă vezi ca prima oară, cu buzele
roșii și sufletul fremătător
pentru că te-am pierdut într-un trecut pe care nu l-
am trăit încă
și pentru că ai uitat că nu știu să te uit.

De vină e cenușa pasiunii
pentru fericirea care nu ne-a mai ajuns
și inimi fără adăpost urlă în abisul durerii
iar eu te-aș reclădi din ruine,
zidindu-mă pe mine la începuturile lumii.

De vină e timpul nestatornic
așa că dă-l înapoi. oprește-l. și tot îndrăgostiți vom
rămâne,
iar poemul meu te va căuta în nemurire și te va striga-
n infern.

De vină sunt eu
sunt cel mai mare naufragiu al inimii tale, furtună din
furtună
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și te-am iubit până când eternitatea a devenit doar o
secundă,
secunda fiindu-mi călău și vis, spaimă și destin.

De vină ești tu
n-ai știut cum să mă iubești
mi-ai strigat numele, iar el s-a făcut țăndări
și tu ai rămas fără glas mirându-te de noi;

O bucată a ajuns în dreptul inimii mele și s-a întrebat
de ce nu m-ai iubit
Eu i-am răspuns că ne-am lăsat prea adânc în suflet
până când disperarea a luat locul dorinței, iar
secunda și eternitatea locul pasiunii nemuritoare.

De vină sunt iubirile uitate
iar noi am avut la picioare povara întregii lumi,
însă din splendoarea ei nu m-ai ales pe mine,
lăsându-mă să pier printre rătăciri de stele și vise
și eu am pierit printre atomi, începuturi și sfârșituri.

Trimite-mi blestemul, trimite-mi haosul.
Risipește fumul, risipește suferința.
Și dă vina pe iubirile uitate.
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De vină sunt iubirile uitate
CĂLIN ANTONIA-ANDREEA
CLASA A XI-A I

Îti voi da drumul
ILIE CRISTIAN
CLASA A XI-A R
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2,4,5: CHIRIAC VALENTIN
CLASA A XI-A R

1,3: ILIE CRISTIAN
CLASA A XI-A R
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Picturi
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1, 2: GRIGORE ALINA
CLASA A IX-A I2

3, 4, 5: NIȚU BIANCA
CLASA A XI-A I
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