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De la 
Consiliul Școlar al 
Elevilor la 
Consiliul Judeţean 
al Elevilor
Andreea Popa, clasa a XI-a A
Denisa Popescu, clasa aX-a B

Consiliul Şcolar al Elevilor este o adunare alcătuită din 
membrii consiliului din fiecare clasă, şefi ai claselor şi 
elevi cu rezultate deosebite la invăţătură.
La noi în şcoală Consiliul Şcolar al Elevilor este 
format din preşedinte — Andreea Popa, clasa a XI-a A, 
vicepeşedinte –Denisa Popescu, clasa a X-a B, secretar 
— Sandra Vereş, clasa a XI-a A, directorii Departamentelor: Concursuri Școlare şi Extraşcolare — Deian 
Laza, Cultură, Educaţie şi Programe Școlare — Dincă Florina clasa a X-a B, Sport şi Programe de 
Tineret-Flavius Wurfer clasa a XI-a B, Avocatul Elevului- Sergiu Sîrcă şi Mobilitate, Informare, Formare şi 
Consiliere – Iasmina Seculi clasa a X-a C, cât şi de ceilalţi colegi care se implică activ în acţiunile şcolare.

Pentru posturile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar alegerile au avut loc la sfârşitul lunii 
octombrie 2014, candiaţii fiind aleşi prin vot secret de toți elevii şcolii, iar pentru directorii de 
departamente, alegerile au avut loc la începutul lunii noiembrie 2014, aceştia fiind aleşi de noii membri 
ai consiliului şcolar dar şi de comitetele eleviilor din fiecare clasă.

În urma alegerii noului consiliu pe şcoală, preşedintele şi vicepreşedintele au fost delegaţi să participe 
la şedinta Consiliului Judeţean al Elevilor, unde au trebuit să susţină discursurile pentru ocuparea 
posturilor de directori ai Deprtamentelor „Cultură, educaţie şi programe şcolare” şi respectiv „Sport şi 
programe de tineret”.

Ajunse acolo, emoţiile au început să se facă simţite, mai ales că urma să ne prezentăm discursurile 
printre ultimii, în faţa membriilor din consiliul de anul trecut, precum si a domnului inspector, Ladislau 
Domolki, a preşedinţiilor şi a vicepreşedinţiilor din CŞE din judeţ şi a unor foşti membrii ai CJE-ului care 
acum fac parte din Consiliul Naţional al Elevilor.

Când, în şfârşit, a venit rândul nostru, emoţiile ne-au compleşit şi mai tare, dar gândindu-ne că urma 
să ne reprezentăm şcoala şi trebuia să avem un discurs impecabil, ne-am controlat emoţiile şi am avut 
amândouă, un discurs foarte bun, alegându-ne şi cu funcţiile pentru care am candidat. Drept urmare, 
domnul inspector Domoiki, a venit şi ne-a felicitat mărturisindu-ne că se bucură că va lucra cu noi. 
Aceste cuvinte ne-au impresionat foarte mult şi ne-am dat seama că am reprezentat şcoala la nivelul 
așteptărilor tuturor.

Această experienţă a fost foarte frumoasă şi sperăm ca şcoala noastră să se implice în toate 
activităţiile propuse de Consiliul Județean al Elevilor.
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Aprecieri 
și un punct de vedere
Prof. Psih. Adina Maria Gugonatu

Participarea elevilor la activități culturale presupune o mare responsabilitate atât pentru cadrul 
didactic care îndrumă, susține și coordonează activitatea elevilor cît și pentru adolescenții implicați în 
pregătirea și susținerea unor lucrări cum sunt cele din cadrul unor conferințe, sesiuni de comunicări 
științifice sau simpozioane. De aceea, pe această cale vreau să mulțumesc elevilor pentru inițiativa 
și mobilizarea lor în pregătirea materialului prezentat în cadrul Simpozionului regional: ”Renașterea 
culturii generale în educația contemporană” ce a avut loc în data de 14.11.2014 la Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Timiș. 

Apreciez efortul vostru dragi elevi și încurajez participarea voastră la edițiile următoare ale acestui 
simpozion dar și la alte activități științifice. Deși plini de emoții cu un număr infinit de întrebări: ” Oare 
cum va fi?”, ”mă voi descurca?”, ”oare ce e mai bine să spun?”, ”oare voi fi apreciat?”, ”oare ce vor 
spune ceilalți despre mine?”, ”Uauu.... nu am mai participat la nici un simpozion și nici nu am mai 
ținut un discurs în fața unor oameni necunoscuți”...... iar gândurile însoțite de emoții pot continua. Cu 
toate acestea, înarmați cu speranță, elevii Colegiului Național ”Ana Aslan” Timișoara s-au prezentat 
excepțional la susținerea punctului de vedere față de lucrările realizate. Consider că această 
experiență deși puțin stresantă încărcată la început cu trăiri afective negative precum teama de a nu 
greși, sau temerea că mă voi bloca în fața celorlalți reprezintă de fapt confruntarea elevilor cu ei înșiși 
cu propriile resurse afective, cognitive, de relaționare pozitivă cu ceilalți dar și de gestionare a paletei 
diversificate de emoții care se ”pitesc” în sufletul omului și de multe ori asemeni unor ”inamici” pornesc 
la atac și crează o stare de disconfort în plan psihic.

Felicitări elevilor: Țibre Georgiana, clasa a X-a C, Szilagyi Monica, clasa a X-a C, Dincă Florina, clasa a 
X-a B, Pop Codruța, clasa a X-a B, Sferle Sebastian, clasa a X-a B, Roșian Mihai, clasa a XI-a D, Solomon 
Gabriel, clasa a XI-a D.

Crăciunul 
Nașterea Domnului 
Prof. Septimia Nica

Cel dintâi praznic împărătesc cu dată fixă, în ordinea firească (cronologică) a vieții Mântuitorului, este 
Nașterea, numită în popor și Crăciunul. La 25 decembrie, este sărbătoarea anuală a nașterii cu trup a 
Domnului nostru Iisus Hristos.

La începuturile Bisericii creștine, Nașterea Domnului se sărbătorea odată cu Boboteaza, adică la 
6 ianuarie. Această tradiție se mai păstrează doar în biserica armeană. În jurul solstițiului de iarnă -22 
decembrie- mai toate popoarele din antichitate aveau unele sărbători solare împreunate cu orgii și 
petreceri. Împăratul Aurelian la 274 a introdus la Roma cultul lui Mitra, zeul soarelui, cult de origine 
orientală, a cărui sărbătoare centrală cădea în jurul solstițiului de iarnă fiind considerată ziua de naștere 
a zeului Soare. Probabil din dorința de a contrapune această sărbătoare, Biserica a stabilit data de 
sărbătorire a Nașterii Domnului la 25 decembrie, înlocuind ziua de naștere a zeului Mitra cu ziua de 
naștere a Mântuitorului care este numit în Biblie „Soarele Dreptății” şi „Răsăritul cel de sus”. Dar au mai 
durat câteva secole până când această dată a fost acceptată și introdusă în toată lumea creștină.
În vechime, în ajunul Nașterii Domnului, slujitorii Bisericii (preoții și cântăreții) umblau, ca și azi, cu icoana 
Nașterii pe la casele credincioșilor, pentru a le vesti marele praznic de a doua zi. Postul Crăciunului, ca 
mijloc de pregătire sufletească pentru întâmpinarea sărbătorii a fost introdus în timp. În ziua sărbătorii 
sclavii erau scutiți de corvezile obișnuite, erau oprite spectacolele, jocurile de teatru, cele din palestre și 
circuri, era interzisă plecarea genunchilor până în ajunul Bobotezei, regulă pânâ astăzi.
De-a lungul timpului în fiecare țară creștină au fost introduse diverse obiceiuri pe lângă această 
sărbătoare, obiceiuri provenite din tradiția păgână a popoarelor încreștinate, care au contribuit la 
păstrarea identității fiecărui popor.

Naşterea Domnului este anunţată la noi în ţară prin colinde, iar primii care pornesc cu colindatul, în 
dimineaţa de Ajun, sunt copiii şi tinerii. Începând de la Ignat, 20 decembrie, şi până la Crăciun, tinerii 
umblă cu țurca, capra sau brezaia - o mască cu cap de animal. În ajun se împodobește bradul, care 
în tradiția românească are mai mult funcții funerare, copii așteptă venirea lui Moș Crăciun, considerat 
stăpânul staului în care Fecioara Maria l-a născut pe Iisus și care de bucurie a împărțit mere copiilor 
care treceau pe acolo, gospodinele pregătesc colacii, cozonacii și masa încă din ajun, copiii umblă cu 
steaua, colindătorilor le sunt oferite nuci, mere și colaci, etc. Colindele care răsună din Ajun până după 
Anul Nou, îmbină tradiția creștină cu cea păgână și transmit generațiilor următoare mentalitatea unui 
popor trainic.

Indiferent ce alegem să sărbătorim în data de 25 decembrie – Nașterea Domnului sau Crăciunul- nu 
trebuie să renunțăm la tradițiile noastre, păstrate de secole de strămoșii noștrii, chiar dacă suntem 
tentați de aspectul comercial al tradițiilor pătrunse în ultimii ani. 
”Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoștinței; că întru dânsa cei ce 
slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptăţii, și să Te cunoască pe Tine, 
Răsaritul cel de sus, Doamne, slavă Ție.”  
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PERLE
ÎN LUMEA BIOLOGIEI
Prof. biologie Carmen Stroescu

Nu trebuie să fii biolog pentru a şti valoarea perlelor, pentru a şti că o perlă este rezultatul activităţii 
metabolice a scoicilor (ca să nu folosim termeni biologici şi elevaţi). Dar mai ştim că în activitatea 
didactică a noastră, a profesorilor, am găsit multe PERLE, perle ale elevilor, ca rezultat al superficialităţii 
acumulării de noi cunoştinte, a timpului scurt acordat învăţatului, al neatenţiei şi lipsei de motivaţie, a 
indiferenţei şi lacunelor în utilizarea unui limbaj corect, în lipsa cunoaşterii unor termeni banali folosiți 
fără sens în explicaţii. Pot spune că suntem unul din cazurile fericite bucurându-ne de elevi buni şi 
conştiincioşi, respectuoşi şi silitori, interesaţi şi atenţi la clasă. Doar că oricui i se mai întâmplă a scoate 
o PERLĂ. Şi aşa, după mulţi ani de învăţământ am aflat că ARIA MOTORIE NE AJUTĂ LA MENŢINEREA 
NERVULUI (asta ca să “nu ne pierdem nervii pe drum”); ÎN ARIA SENZITIVĂ SE AFLĂ ANALIZATORII 
(aflând de abia acum că ochii, urechile ne sunt bine “înşurubaţi” în creier). Este adevărat că biologia se 
ocupă şi cu organele vegetative ale plantelor dar am “învăţat” că NERVII SPINALI AU DOUA TULPINI 
(este drept că au doua rădăcini şi acelea nu sunt organe vegetative). Şi pentru că totul este într-o 
continuă mişcare SE MIŞCĂ ŞI NEURONII DIN STRUCTURA FEȚEI ŞI LIMBII aflând “noutatea” că 
neuronii nu sunt caracteristici doar sistemului nervos. Şi pentru că tot la sistem nervos central suntem 
nu ştiam că pentru a asigura rolul de protecţie MENINGELE ARE TREI OSCIOARE. Şi pentru o bună 
localizare a MĂDUVEI SPINĂRII, ACEASTA SE CONTINUĂ CU CUTIA CRANIANĂ PÂNĂ LA VERTEBRA 
A DOUA LOMBARĂ. Şi dacă “tot facem cu nervii”, NERVUL SPINAL ESTE ALCĂTUIT DIN CORP SPINAL, 
BRAŢ, ANTEBRAŢ şi uite aşa nu o să gesticulăm cu mâinile ci cu nervii. Iar ca să nu greşim termenii 
biologici de ce să nu folosim limbajul popular-MĂDUVA SPINĂRII ESTE PREZENTĂ ÎN ŞIRA SPINĂRII.

Dragii mei elevi, v-am făcut o “POVESTE DE DRAGOSTE DE BIO” aşa cum ştiţi că vă spun eu mereu, 
o poveste nu pentru a vă jigni, că vă iubesc la fel de mult cu tot cu frumoasele PERLE şi vă respect 
la fel de mult. Am vrut doar să vă atrag atenţia că trebuie să aveti nişte noţiuni de bază, că trebuie să 
învăţaţi anumiţi termeni şi să aveţi un vocabular adecvat vârstei, nivelului şi pretențiilor voastre.

Vă iubesc şi vă respect

Pagina 
lu’ Savu
(CONFESIUNILE UNUI BLOGGER)
Raoul Savu, clasa a XI-a D

Lume
Nu este timp şi nici nu tre’ să te gândeşti că nu este, nu te presa, nu te stresa, nu te îngrijora. În 
viaţă, totul se întâmplă cu un scop (da, ai mai auzit chestia asta de n ori) şi scopul acela îl faci şi îl 
înţelegi doar tu deoarece e viaţa ta şi nimeni nu te poate face să-ţi schimbi traseul chiar dacă ajungi 
să întâlneşti un obstacol care, momentan, te va face să gândeşti înjumătăţit, la sfârşit tot tu vei ieşi 
câştigător şi vei gândi pentru tine. Nu e complicat, eşti tu şi restu’ lumii. Asta nu înseamnă că trebuie 
să te transformi într-o fiinţă egoistă, ba din contră, ajută-i pe ceilalţi chit că ei nu te vor ajuta. Nu 
purta ranchiună, îţi va macină sufletul şi vei ajunge să exişti doar pentru a face rău. Exploatează-ţi 
hobby-urile şi nu lasă pe nimeni să te oprească. Când toţi vor spune „woa, tu faci 3 versuri pe zi şi te 
crezi poet” tu să le spui „Ai dreptate, eu cred că sunt cineva, tu eşti un nimeni care ştie doar să judece” 
iar aceste cuvinte îi vor zdrobi pe toţi cei care încearcă să te doboare, sună oarecum rău dar nu este, 
nu este pentru că ţi-am mai zis, în acest joc eşti tu şi restu’ lumii. Lumea e rea (nu toată). Oamenii se 
schimbă precum vremea. Aşa zişii prieteni adevăraţi nu există chiar dacă ţi-au fost alături la bine şi la 
greu, tot va exista ceva care să vă despartă şi ceva care să vă aducă din nou unul lângă celălalt.

Nu-ţi închide sufletul. Lasă-i pe cei apropiaţi să-ţi vadă sentimentele, e cel mai frumos lucru atunci când 
cineva te înţelege. Nu asculta ce spune lumea despre tine, arde-o la modul „I don’t give a damn” şi o să 
vezi ce bine o să-ţi meargă. Nu te lasă intimidat. Nu există oameni mai buni ca tine: „suntem egali da’ 
nu suntem la acelaşi nivel” (@dragonu’ ak47/specii). Long story short, în viaţă ai timp doar pentru tine 
iar cel irosit pe tot felu’ de persoane meschine nu ţi-l mai dă nimeni înapoi.

Încă un lucru care mă deranjează, ce se întâmplă cu lumea asta ? Se duce pe apa sâmbetei? Eu nu 
mai înţeleg nimic, sincer. Zilnic mor sute de mii de oameni şi nimeni nu îi îngroapă dar dacă o vedetă 
îşi rupe o unghie direct DOLIU NAŢIONAL. Nu-i normal. Nu-i deloc normal. Şi faza e că nu cei care apar 
la televizor sunt de vină. Noi suntem. Noi îi promovăm şi ne mirăm că «vaaai, doar prostie la televizor» 
dar seara cine se uită la Kapatos ?! Şi dacă răspunsul la această întrebare este un mare «da» atunci e 
clar şi vina ta, deci trezeşte-te şi încearcă să schimbi ceva. De exemplu, eu sunt un „samurai” Ronin şi 
îmi ştiu bine drumul pentru că eu l-am creat şi eu l-am definit, tu de ce nu poţi face asta ?
Nu e nimic complicat. Cum am mai spus, nu lăsa timpul să treacă pe lângă tine că o să treacă 
degeaba şi o să-ţi dai seama că nu ai realizat nimic, nu e păcat?

Şi crede-mă că par anti-sistem dar, de fapt, vreau doar un tineret mult mai bine promovat şi un popor 
mult mai iluminat. Vreau să avem liniştea promisă şi paradisul de mult uitat. Vreau să putem avea un 
cuvânt de spus în tot ce se întâmplă în această ţară. Vreau să nu mai văd bătrâni la colţ de magazin 
care cer un leu. Vreau să nu mai văd ştiri cu copii abandonaţi de mame. Vreau să nu mai văd oameni 
care ies în stradă ca să-şi ceară drepturile (chit că ieşitul în stradă pentru drepturi e un lucru de 
respectat, şi eu am ieşit şi o să mai ies dacă o să fie nevoie) în sensul că vreau o ţară în care să nu fie 
nevoie de războaie civile pentru a transmite un mesaj. Sper ca în 30-50 de ani să ajungem să avem 
«paradisul promis când am ieşit din comunism».
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MUZICA
LU’ SAVU
Raoul Savu, clasa a XI-a D

Genul de muzică pe care îl ascult se numeşte Rap, alţii îl confundă 
cu Hip-Hop-ul, sunt două lucruri diferite, google them. În fine, nu asta 
contează. Multă lume asociază acest gen cu înjurături şi atacuri la anumite 
sisteme/persoane când defapt nu e aşa. Prin rap poţi transmite o poveste, 
poţi transmite sentimente, poţi face o declaraţie de dragoste, poţi face o 
declaraţie de război, poţi face multe lucruri cu ajutorul acestui gen muzical.
De când mă ştiu am dezvoltat o pasiune pentru acest gen muzical şi de 
câţiva ani încoace am început să scriu texte, versuri, poezii, multe dintre 
cuvintele ce le-am pus pe foi au fost furate de negura timpului şi nu le 
mai găsesc. Într-o seară mă îndreptam spre casă şi eram cu gândul la un 
studio şi l-am sunat pe Guţă ( colegul meu de banca ) să-l întreb dacă poate vorbi cu un amic de-al lui 
să mă ajute. Şi aşa l-am cunoscut pe Corneanu Raul, co-fondator INSANE RECORDS&MAGIC (reclamă 
subtilă) grup din care fac parte astăzi. Long story short, m-am întâlnit cu Raul, am început să învăţ, să 
exersez şi pe dată de 5 noiembrie am ajuns să cant la balul nostru. Când am intrat pe scenă am fost 
cuprins de un val de emoţii care mi-a înmuiat genunchii şi mi-a secat gâtul şi mi-a golit creierul. Pot 
spune că m-am lansat în industria muzicală. Fac asta în primul rând pentru mine că să-mi arăt că pot 
şi că să-mi îndeplinesc acest vis şi mai ales pentru că este un hobby. Aa, da, dacă ai un vis, fă tot ce 
poţi că să-l îndeplineşti.

dedic acest vers pentru cei ce mă consideră defect
foaia e gri, seamănă cu cea mai tristă zi
defapt cu o săptămâna, n-am mai văzut soarele de-o 
luna
lovesc, citesc, descopăr comori sacre
prin Israel, prin China, peste râuri peste ape
lumina nopţii e un paradox tâmpit
Pentru că nimic nu străluceşte, totul e un mit
şi cea mai tare luna e aia care nu stă pe loc
strigătul de lupta a unui spartan beat
e exact ce spun ai tăi când vii acasă spart
cade cerul când tu deschizi gură
pică norii când se simte ura
unui ateu pierdut printre cărţi bisericeşti
îndoctrinat, plăteşti apa că să bei
faci parte din cea mai mare turmă de miei
nu ascultă rap, să n-ai stări de fapt
când defapt asculţi manele şi te crezi elevat
stai jos, nu te ridica, îngroapă-te
asta-i cea mai tristă poveste
ascultă-te..

Muzica din mintea mea

Am fost catalogat drept oaia neagră a societăţii
pentru că sunt cinic, nu-mi pasă ce spun alţii
îţi transmit tot pe un ton muzical complex
când e vorba de iubire sunt un retardat imens
mă schimb
zi de zi da’ rămân acelaşi om înţelept cu sufletu’ 
negru
caracter de fier tare ca metalu
accept cuvinte pun multe ţinte
pe oameni fără minte te minte ia aminte
n-ai cum să mă înţelegi, 
sunt o ploaie al generaţiei mele
provoc multe dezastre, îmi provoc multe migrene
distrugător
în viaţă, mă trezesc în ceaţă
nu mai înţeleg nimic, nimeni nu mă dezgheaţă
mă adaptez, greu şi pot să plec uşor
de asta e bine să pun lacăt pe zăvor
concepţia reală despre fericire
e o minciună importantă ca flacăra iubirii
fără pasiune, plin de intelect

TEATRU
“ASLĂNEȘTII „
DE LA EUGEN IONESCO
LA BRANISLAV NUŠIĆ
Carina Covaciu, clasa a XII-a B

Aşa a început povestea lor. Acum doi ani, pe holurile şcolii erau puse afişe cu piesa lui Eugen Ionesco 
(creatorul teatrului absurdului) - Exerciţii de conversaţie şi pronunţie franceză pentru studenţii 
americani. Un an mai târziu, Aslăneştii interpreteaza piesa „Pop Cira şi Pop Spira” de Stevan Sremac. 
Ambele spectacole au avut succes în faţa juraţilor de la diferite festivaluri reuşind să ajungă pe 
podium.

Trupa este formată din patru membrii fondatori: Carina Covaciu cls XII –B, Adrian Cozma cls XII-A, 
Sandra Vereş, Andreea Popa cls XI-A, urmaţi de Sorana Moga, Cristian Ivan cls X-A, Andreea Moldovan 
cls X-B şi nu în ultimul rând noii recruţi: Patricia Botineştean, Patrick Mateaş, Laura Mica-Prundean, 
Andra Ailincăi, Bogdan Petrean, Debora Ozarchevici cls. IX-B, Sebastian Floca, Ionuţ Văcărescu cls IX-C, 
Vlad Udrescu cls X-D şi Jurca Andreea clasa aX-a A.

Anul acesta trupa de teatru Aslăneştii a liceului Ana Aslan Timişoara va interpreta piesa Doamna 
Ministru de Branislav Nušić.

Branislav Nušić (1864 — 1938) a fost un romancier, dramaturg, satiric, eseist și fondatorul retoricii 
moderne în Serbia. Originea sa este (a)română, fiind născut drept Alchiviadi a lu Nușa, comerciant 
aromân stabilit în Cartierul aromânesc din Belgrad. A scris nuvele, romane, piese de teatru printre care: 
D-na Ministru, Deputatul, Familia Îndoliată şi Decedat.

În această piesă este vorba despre o doamnă pe nume Jivka (rol interpretat de Carina Covaciu), a 
cărui soţ ajunge ministru, de aici şi denumirea piesei. Toată acţiunea are loc la sfârşitul secolului al 
XIX-lea. Aşadar Doamna Ministru Jivka este asaltată din toate părţile de rudele ei. Fiecare cerându-şi 
drepturile. Încercând să răspundă dorinţelor celor 19 rude observă o schimbare radicală când vine 
vorba de modul în care este privită acum, faţă de cum era privită înainte de a fi soţie de ministru. Este 
un personaj căruia rangul social îi schimbă întreaga viaţă, dar pe o perioadă scurtă de timp. Unchiul ei 
Vasa (interpretat de Andrian Cozma) este un personaj foarte activ din punct de vedere al schimbărilor 
de atitudine. El face posibilă relaţionarea între Doamna Ministru Jivka si neamurile sale. Astfel povestea 
este savuroasă și presărată cu diverse situații comice.

Trupa Aslăneştii vă aşteaptă cu drag și nerăbdare la premiera spectacolului.

Vă invităm să vizionaţi un spectacol care vă va arăta cum un nou statut social scoate la iveală ipocrizia 
şi linguşeala.
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Din culisele 
„Balului Bobocilor 
Colegiul Naţional 
Ana Aslan” EDIŢIA 2014
Andreea Popa, clasa a XI-a A

Balul Bobocilor, cu toţii ştim că aceasta este una dintre cele mai frumoase amintiri cu care ramânem 
din liceu. Atunci când spunem „Balul Bobocilor” ne gândim la un eveniment extravagant, de bun gust, 
un eveniment organizat până la ultimul detaliu, dar oare toţi ştim asta? Ştim câte ore de muncă se află 
în spatele unui întreg spectacol de o asemenea amploare?
Nu, unii cred că Balul Bobocilor e pur şi simplu o „adunare”, în primul rând, a evilor care fac parte din 
acelaşi liceu, sau o seară în care câţiva boboci din liceu participă la un concurs de Miss şi Mister, iar 
mai apoi urmează cateva ore de distracţie pe ritmurile muzicii autohntone.
Pot spune ca nu e deloc aşa, deorece anul acesta, fiind în clasa a XI-a am avut prilejul de a mă implica 
în organizarea Balului Bobocilor al Colegiului National Ana Aslan, şi să privesc lucrurile din perspectiva 
unui organizator.În spatele spectacolului propriu-zis din cadrul acestui eveniment, stau o mulţime de 
ore de repetiţii, în afara programului şcolar, ore în care alături de colegii mei, organizatori şi de doamna 
profesoară coordonator Cristina Mandae, am muncit împreuna cu concurenţii noştrii la realizarea 
probelor, la coregrafie spectacolului, la desfăşurătorul spectacolului şi la întreaga prestaţie a bobocilor 
dar si a invitatiilor speciali, alegerea unei locaţii potrivite cât şi găsirea unor sponsori, care să ofere 
premii câștigătorilor.
Timp de o lună, am pregătit temeinic acest eveniment, şi iată că sosise ziua cea mare, 5 noiembrie 
2014. O zi în care, cu toţii, aşteptam cu nerabdare să vedem roadele muncii noastre.
Eram stresaţi, agitaţi, nervoşi dar tot odată curioşi de evoluția bobocilor pe parcursul spectacolului. 
Aveam acea stare de bine îmbinată cu emoţiile legate de partea organizatorie, deoarece totul trebuia 
să fie exact aşa ne-am propus. Probele concursului au constat în: Defilarea perechilor, Proba de vals, 
Proba de dans specific etniilor reprezentative ale Banatului şi Proba de interpretare actoricească.
Juriul concursului a fost alcătuit din profesorii diriginţi ai claselor a XI-a, elevii reprezentaţi ai Consiliului 
Şcolar al Elevilor, elevi din clasele a XII-a, implicaţi în organizare, iar preşedintele juriului a fost doamna 
director Adriana Sopon.
 Spectacolul a culminat cu decernarea premiilor, moment precedat de deliberarea juriului, şi calcularea 
punctajelor pentru fiecare concurent. În acest timp, în culise era o agitaţie continuă, deoarece emoţiile 
ne copleşeau din nou, iar faptul că eram din ce în ce mai aproape să aflăm numele câştigătorilor, 
stârnea curiozitatea fiecăruia.
Şi, momentul mult aşteptat al serii, aflarea câştigătorilor, nu a întarziat să apară. Premiile au fost 
decernate în ordinea următoare: locul III – Miss si Mister Originalitate – Andreea Bradea şi Sebastian 
Floca, clasa a IX-a C, locul II – Miss şi Mister Popularitate – Andra Ailincăi şi Patrick Mateaş, clasa a IX-a 
B şi locul I, titlul de Miss şi Mister Boboc 2014 al Colegiului Naţional Ana Aslan a fost câştigat de Laura 
Mica-Prundean din clasa a IX-a B şi Alexandru Macarie din clasa a IX-a A.
Munca noastră, a organizatorilor, pentru acest spectacol a fost încununată de aplauzele și felicitările 
publicului, fapt care ne-a bucurat enorm. Acum nu ne ramane decât să așteptăm Balul Bobocilor Editia 
2015, și le urăm mult succes colegilor noștrii care vor organiza acest eveniment în următorul an școlar. 
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INVITAȚIE
LA LECTURĂ
Prof. Cristina Mandae

IOAN GROȘAN — 
O SUTĂ DE ANI DE ZILE LA PORŢILE ORIENTULUI
Un mic comentariu

Ioan Groșan (născut în 1954), prozator, dramaturg și publicist, a absolvit Facultatea de Filologie a 
Universității clujene (1978) și a fost de-a lungul timpului profesor, director artistic al studioului de 
creație cinematografică al Ministerului Culturii și redactor la revistele Contrapunct și Academia 
Cațavencu. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Dintre volumele sale, demne de remarcat 
sunt:Caravana cinematografică (1985, Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România), Școala 
ludică (1990), Planeta mediocrităților (2 ediții, 1991, 2002), Jurnalul de bordel (1995), Nutzi, spaima 
Constituții.Jurnal de Cotroceni (1998), Județul Vaslui în NATO (2002).

Volumul O sută de ani de zile la Porțile Orientului a apărut în 1992 și i-a adus autorului Premiul pentru 
Proză al Uniunii Scriitorilor din România, fiind reeditat în 2001 și 2007. Scriere parodică spumoasă și 
plină de farmec, cartea este de fapt un roman-foileton, alcătuit din secvențe cinematografice (230 de 
episoade) care, puse cap la cap, oferă cititorului „filmul unei epoci întregi”.

Acțiunea se petrece în Moldova „pe la 1600 și ceva” dar personajele ne poartă și la Stambul, și la 
Veneția, și la Roma, și în stepele de dincolo de Nistru. Ni se dezvăluie o lume inedită, fabuloasă, pe care 
o descoperim fascinați, călătorind alături de personaje.

Povestea începe prin introducerea în scenă a doi vrednici călugări, Metodiu și Iovănuț, care, dincolo 
de dealurile Vasluiului, sunt luați prin surprindere de o hoardă tătărească. Cunoștința cu tânărul han 
tătar ne introduce într-un univers plin de paradoxuri care frizează pe alocuri absurdul: dialogul în limba 
italiană, educația aleasă a tânărului invitația acestuia de a vizita tabăra tătărească și pe însuși Hantătar.
Descrierea taberei tătărești oferă alte impresii inedite: un „harem-model”, de fapt, un „harem-tiparniță” 
în care se editează Psaltiri, Cazanii, Lexicoane, „Istoria Imperiului otoman” („partea cu creșterea”), 
prezența lui Mârzac, câștigătorul concursului „Dintre sute de tătari”, cele șapte tătăroaice focoase „de la 
corectură…”.Un amestec ilar de iamgini verosimile, de personaje, de „vorbe de duh” precum „Oamenii 
sunt ca banii, căci sunt mai buni care umblă în toate țările” sau „Amini volant, corpora manent” sau 
„Căci nu iaște mai de folos zăbavă decât cetitul cărților.”

Realitățile secolului al XVII-lea românesc (conflictele dintre boierime și domn, tendințele autoritare 
ale domniei, trădările boierilor, controlul exercitat de otomani asupra Țărilor Române) se regăsesc 
și aici prezentate cu ironie și umor: „Unde sunt deci diminețile când mă sculam mă pieptănam, mă 
firitiseam și lăsam gloata să vină la mine? Unde-s boierii care-mi îngenuncheau, unde curtenii care 
mă preamăreau, unde răzășii, câți mai erau? Unde-s mințile luminate cu mâinile împreunate? Unde-s 
fripturile, unde troturile, unde mi-s cărțile, slujnicele, pantofii de-atlaz, luleaua, rădvanul, cafeaua? Unde-
mi sunt câinii, paharnicul, vornicul, zimbrii și urșii? Dar blănile lor? Unde-s albinele, sfecla, cotnarul, 
unde mi-e vinul în general? Ubi sunt?” Altfel ne-ar fi prezentat Neagu Djuvara toate acestea…

În Capitala Semilunei, sosește Barzavie-Vodă și însoțitorii săi cu scopul de a-și recupera tronul și 
sperând să câștige cu ajutorul pungilor cu galbeni, al ciubucului, al peșcheșului și al bacșișului, care nu 
ne sunt străine nici astăzi, bunăvoința marelui vizir și pe cea a sultanului. Iată un lobby ca la carte.

Portretul sultanului pare al unui cărturar iluminist reformator: „Beșiktaș Mehmet Hamza născut în satul 
Galatassaray într-o familie de turci pașnici și nevoiași. Obține o bursă de studii la Viena. Pasionat de 
istorie și de monezi vechi pentru timpuri noi. A militat pentru micșorarea numărului de bătălii, pentru 
declanșarea lor de comun acord, pentru stabilirea unor peșcheșuri rezonabile, umane […] A fost 
supranumit Sultanul de treabă”.

De la mai-marele Semilunei, la „Semiluna plină” a lui Kir Haciaturian, un armean-cârciumar din Stambul 
care le oferă musafirilor „specialitatea casei” – „șnițele otomane”, un bun prilej de a reitera dușmănia 
turco-austriacă: „Uite-așa se infiltrează dușmanul! medită vizirul. Azi un șnițel, mâine un vals, poimâine 
o divizie întreagă.”

Timpul curge molcom, starea țării sub turci devine tot mai grea, vistieria se golește, Barzavie-Vodă se 
întoarce de la Stambul cu firmanul, Sima-Vodă fuge la Liov „să ia bani cu camătă, să strângă oaste și 
să se suie iar, a treia sau a patra oară, nu-și aducea bine aminte, pe scaunul Moldovei.” O stare de fapt 
care se perpetuează și azi, o linie călăuzitoare a politicii românești, alternanța la putere.
Pentru a arăta că mentalul colectiv al societății noastre nu a suferit mari modificăr, autorul a 
construit un univers imaginar plasat temporal în secolul XVII, într-un registru parodic al cotidianului 
contemporan.
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Despre 
ploaie...
cu și fără umbrelă
Prof. Ramona Chinez

Ploaia îmi e intimă, la fel cum e pentru cineva o prietenă căreia îi poate mărturisi totul. Am 
rămas deseori în ploaie, numai eu cu ea, şi nu am avut nimic de pierdut. Din această întâlnire, 
m-am întors refăcută, ca şi cum ce era dureros a rămas undeva în urmă: după o ploaie bună, 
întotdeauna apare soarele.

Împărtăşesc dragostea lui Martin Page pentru ploaie. Titlul, Despre ploaie, nu impresionează, chiar 
ţi-ar putea trece prin cap ce ar găsi autorul fascinant la un fenomen, atât de pus la colţ de societatea 
modernă.

Aşadar, să recunoşti că îţi place ploaia e echivalentul cu a zice că eşti diferit. Autorul însuşi afirmă: 
“Nu-mi amintesc prima mea întâlnire cu ploaia. Cred că nu mi-a plăcut prea tare atingerea ei rece şi 
mărunţită. Înveţi să iubeşti ploaia aşa cum înveţi să iubeşti vinul: mai întâi te strâmbi, ca să pari diferit 
şi cu riscul de a nu-ţi face cunoscute gusturile. Ca orice iubire adevărată, ea necesită inventivitate, 
chibzuinţă şi o anumită experienţă de viaţă. Cu toate acestea, nu putem spune că vinul şi ploaia 
acţionează la fel asupra psihicului. Ebrietatea cauzată de vin nu are nevoie să fie învăţată. Beţia ploii li 
se oferă numai celor care o aleg.”

Autorul preferă ploaia soarelui și pentru că ploaia e minoritară, mărginaşă, e ca fetiţa evreică din 
curtea şcolii, pe care nimeni nu o place. De cealaltă parte, soarele aparţine rasei ariene: blond, înalt, cu 
ochi albaştri. E iubit, zice-se de toată lumea. Oamenii tânjesc după el, chipurile un bun concediu nu 
s-ar putea desfăşura în absenţa lui. Toate buletinele de ştiri ne anunţă cu preţiozitate care sunt zilele 
ploioase pentru a le putea ocoli. Acest fapt ar putea avea o explicaţie în realitatea imediată — atunci 
când plouă, suntem mai singuri cu noi înşine, iar acest fapt pare-se că ne sperie — e teama de ce am 
putea descoperi în noi.

Soarele destinde şi linişteşte, în timp ce ploaia introduce un joc existenţial, un joc al cunoașterii și al 
autocunoașterii. Nu mulţi oameni afirmă sus şi tare că iubesc ploaia, majoritatea strâmbă din nas când 
se gândesc că ploaia le va da planurile peste cap. Nu vor putea sta la soare şi nici nu-şi vor pierde 
vremea ronţăind seminţe în faţa blocului.

Ce fac oamenii când este cald şi soare? Fac plimbări lungi, bat magazinele în căutare de noi podoabe, 
stau la soare cât e ziua de lungă… dar când plouă? Citesc, merg la un film, se îndrăgostesc.

Eu prefer ploaia tocmai pentru senzaţia de libertate pe care ți-o oferă. Oamenii fug în toate părţile, 
nu mai contează cum eşti îmbrăcat sau aranjat, te acoperi cu ce ţi-e la îndemână, sau şi mai bine, laşi 
ploaia să-ţi atingă şi să-ţi mângâie trupul. Câţi dintre noi, de fericire, nu am avut impulsul de a dansa 
nestingheriţi în ploaie, având senzaţia că nu există ceva mai important decât acele mici bucurii?
Ploaia pare să strice distracţia, dar nu e aşa. În realitate, oamenilor le place pentru că le aminteşte de 
copilărie, când alergau desculţi, iar stropii îi răsfăţau prietenos. Ploaia e mângâierea caldă de care ai 
nevoie atunci când eşti singur. Pare că stropii îţi vorbesc şi parcă te cunosc de o viaţă. De aceea eşti 
aşa familiar în preajma ei. Pentru a-i fi şi mai familiar, e bine să îi descifrezi limbajul şi când ai ceva să-i 
zici, să vorbeşti pe limba ei. Să îi înveţi vorba liniştită, domoală a picurilor mărunţi şi calzi, dar şi pe cea 
aspră, a stropilor mari, reci şi nărăvaşi. Dacă ai prins ritmul…nu va fi greu să comunici şi nu vei mai avea 
de ce să te plângi că nu eşti înţeles.

Ce aduce ploaia în viaţa noastră...meditaţie, interiorizare, profunzime, senzualitate. Ea distruge clipele 
după-amiezelor apatice, când nimic nu se mişcă, şi nimic nu se doreşte. Apariţia ei spontană trezeşte 
dorinţe jucăuşe şi pofta de a ne bucura din plin. De fiecare dată, atingerea ploii ne surprinde, parcă ar fi 
dintotdeauna cu noi şi de fiecare dată altfel.
Cu suflete îndrăgostite, uităm de lume, suntem numai noi şi ploaia, ne înălţăm spre universuri pe care 
nu le vrem sfârşite. Parcă ploaia ar opri timpul în loc, iar noi am rămâne suspendaţi într-un tărâm de 
unde ne vorbeşte nemărginirea.

Dacă e ceva copleşitor, dar şi înfricoşător în ploaie, e tocmai acea suspendare a timpului, când materia 
se află învinsă, copleşită de ape, asemenea unei amante fremătând de dorinţă, amantă ce aşteaptă să 
fie pătrunsă de seminţele roditoare ale unei relaţii pe viaţă. Totul sau nimic, aşa aşteptări avem noi de 
la iubire — iar pământul aşteaptă acelaşi lucru de la ploaie.

Descoperi cu uimire senzualităţile unor locuri la care nu te-ai fi gândit, vrei să trăieşti la cote maxime, 
vrei să cânţi şi să dansezi, iar ploaia să fie acolo, ca martoră a plăcerii tale. Dacă ceva are nevoie de 
fertilitate, acestea pot fi sufletele noastre- fertilitatea e o stare de spirit- a fi deschis, a fi diferit şi a-ţi 
plăcea tocmai această stare aparte.
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O luptă 
cu morile de vânt?
Sandra Sonia Vereș, clasa a XI-a A

Așa cum apare iubirea în viața noastră, apare și ura. Ne vom dori să îndepărtăm oameni care țin la noi, 
vom încerca să îi facem să ne urască deoarece ne vom simți nedemni de iubirea lor. La rândul nostru 
vom încerca să urâm ce ne-a rănit și ne-a făcut să suferim. De multe ori nu vom reuși pentru că e greu 
să urăști ceva ce odată ai iubit și respectat.

Toți am iubit sau vom iubi pe cineva care nu ne iubește iar asta ne va marca, făcându-ne mai puternici.
Când nu vei mai avea putere să crezi în ziua de mâine și nu îți vei mai înțelege rostul în viață, am să 
fiu aici să îți spun că ești minunat, extraordinar și unic. Dacă nu mai simți că ești important, caută-mă 
și am să-ți spun că pentru mine contezi! Când nu vei mai ști ce urmează după ce piciorul drept a atins 
pământul am să fiu lângă tine și îți voi strânge mâna pentru a putea păși împreună!

Prima iubire, prima dragoste, toți credem că e unică și că nu va mai apărea cineva mai bun. De fapt 
atunci când va apărea acel cineva care ne va face ziua mai senină doar cu un salut și un zâmbet ne 
vom da seama că prima iubire nu s-a împlinit încă. Tot ce trebuie să faci este să crezi că ai pe cineva 
special pus deoparte și acea persoană se întreabă chiar acum cum ar fi să întâlnească pe cineva ca 
tine. Nu căuta iubirea, ea va veni la tine, iar atunci vei ști ce să faci. Dacă ești înconjurat de relații și 
fericire nu înseamnă că tu vei rămâne singur, pur și simplu nu e timpul tău.

Nu trebuie să te schimbi pentru nimeni deoarece cine te va plăcea, te va plăcea exact așa cum ești 
tu: o copilă, cu râs colorat, vise mari, ochelari, aparat dentar și fără machiaj. Nu lăsa societatea sau 
anturajul să te schimbe, FII TU! Expimă-te, fă-te auzit pentru că asta e vârsta la care crezi că poți cuceri 
lumea, și chiar poți pentru că ești diferit!

Atunci când faci o prostie sau spui o tâmpenie asumă-ți consecințele și recunoaște că ai greșit! 
Crede-mă e mai bine să pierzi un argument stupid decât o persoană la care ții.

Maturizează-te pentru că nimeni nu se oprește să te asculte pe tine și problemele tale! Învață să taci și 
să vorbești doar atunci când trebuie. Nu afirma niciodată lucruri de care nu ești sigur. Nu judeca după 
aparențe și nu apleca urechea la ce spun alții.

Poți să dai încredere tuturor, dar odată ce ai fost trădat, persoana respectivă nu mai merită nimic din 
partea ta! Dacă vei impune respect și vei arăta că ești o persoană de cuvânt, oamenii te vor aprecia, 
dar vor dori și să te vadă căzut. Privește mereu înainte, cei importanți sunt în aceeași linie cu tine sau 

înaintea ta ghidându-te. În spate rămân doar cei care nu își mai au locul în viața ta sau nu te merită, 
așa că nu te întoarce la ei.

Dacă cineva își dă seama că a greșit, și vine să își ceară iertare, „cerșind” a doua șansă, să i-o oferi! Toți 
merităm a doua șansă pentru că nimeni nu s-a născut învățat să iubească sau să treacă prin viață fără 
greșeli. Lasă-i să plece din viața ta pe cei care nu te vor. Cineva care te iubește va rămâne în preajma 
ta fără sa îi trebuiască motive.

Dupa ce îți petreci mult timp cu o persoană îți rămân tipărite în minte parfumul, zâmbetul, privirea și 
ticurile persoanei respective. De fiecare dată când îi vei simți parfumul îți vei ridica privirea și te vei uita 
în jur: „oare el a trecut pe aici?”

În viață dăm peste persone care nu știu să ne aprecieze, acestea sunt doar lecții care ne pregătesc 
pentru acel cineva care nu va ști cum să trăiască fără noi, pentru acel cineva care ne va vedea ca fiind 
perfecți!

…Uite, mi-a intrat o amintire în ochi… oh stai tu erai…
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CONCERT
Sarah Brightman
UN CONCERT DE O 
FRUMUSEŢE NEPAMÂNTEANĂ
Andrei Fara, clasa a XII-a C

Sarah Brightman, cea mai bine vândută soprană din toate timpurile și pioniera genului classic cross 
over, a concertat în data de 13 noiembrie la București, într-o producție grandioasă, care a avut loc la 
Sala Palatului. Show-ul pe care super starul internațional l-a susținut în capitala României a făcut parte 
din turneul pe care artista l-a desfășurat în această toamnă în Europa.

Acompaniată de o orchestră formată din 30 de muzicieni, Sarah Brightman a vrăjit auditoriul cu vocea 
sa care depășește trei octave, cu prezența sa magnetică, dar și cu o producție desăvârșită. M-am 
bucurat în egală măsură de hiturile pe care soprana le-a lansat de-a lungul carierei, cât și de piese 
de pe cel mai recent album „Dreamchaser”, inspirat de antrenamentele pentru misiunea în spațiu pe 
care Sarah o pregătește pentru 2015, când intenționează să devină prima artistă care va înregistra un 
cântec în spațiu.

“Sarah Brightman vine la Bucuresti cu un show nepământean” a fost promisiunea făcută de cei care 
au anunțat că artista britanică va veni să concerteze în România. Și în mare parte așa a și fost, un 
show de excepție, din toate punctele de vedere.

Cântecul “Fleurs Du Mal”, inspirat din poeziile poetului francez Charles Baudelaire, a marcat începutul 
unui spectacol de peste două ore, spectacol care face parte din turneul mondial “Dreamchaser” 
(“Vânătorul de vise”), început în 2013 şi care are programate peste 100 de spectacole pe cinci 
continente. Au urmat piese precum “Symphony”, “Who Wants to Live Forever”, “Anytime, Anywhere”, 
“Hijo De La Luna”. La final, Sarah Brightman a interpretat clasicul “Time to Say Goodbye”, iar pe fundal, 
pe ecranul uriaş, zeci de lampioane se înalţau spre cer. La finalul concertului am avut ocazia să o felicit 
pe Sarah Brightman oferindu-i un buchet de flori. Aplauzele publicului român şi buchetele de flori 
lăsate la marginea scenei au determinat-o pe soprana britanică să revină pe scenă pentru a interpreta 
“Question of Honor” şi “Dust in the Wind”, melodia trupei Kansas.

O altă dovadă a faptului că Sarah Brightman este o artistă desăvârșită a stat în aplauzele prelungite 
și ovațiile care au venit din partea publicului la sfârșitul fiecărei piese. Pe lângă jocurile de lumini sau 
proiecțiile, care însoțeau melodiile, Sarah Brightman a purtat pe scenă peste 5 rochii. Cel mai mult 
mi-a placut aceea în care apărea ca o Craiasă a Zăpezii, cu o rochie superba albă, cu o trenă lungă, 
accesorizată cu o “coroană” de cristale.

Am simțit energia pe care o emana, vocea plină, dar cel mai mult am fost impresionat de faptul că se 
vedea că zâmbește cu toata fiinta în timp ce cânta. A fost “WOW”! De mult nu m-am mai întâlnit cu 
oameni care să zâmbească măcar forțat, însă Sarah Brightman a reușit să transmită unei Săli întregi 
energie pozitivă, prin sunete și zâmbind cu tot corpul.

Spectacolul Sarahe iBrightman a fost un motiv propice pentru introspecție, pentru a face liniște în 
gânduri, pentru a te lăsa pătruns de sunet. Mi s-a confirmat încă o dată că artiștii adevărați nu au cum 
să își dezamăgească publicul.

PAGINA
DE POEZIE
Sergiu Sîrca, clasa a IX-a A

Viaţa

Viaţa mă face să transpir,
Dar sunt dependent, fara ea nu pot să respir.
Aspir la idealuri supreme, 
Ce îmi ridică din ce în ce mai multe probleme.
Îmi verific pulsul, trăiesc,
Şi da, convieţuiesc, iubesc,
Continui să vorbesc, fără să amăgesc.
Aştept nişte fiinţe să-mi intre în conştiinţă,
Găsesc viaţa amuzantă,
De-a dreptul inopinantă,
Am vise promise, de mult aprinse,
Nu trăiesc pentru a impresiona
Trăiesc pentru a face ceva cu viaţa mea,
Sunt intuitiv şi am un motiv
Pentru că trăiesc cum gândesc.

Dragoste uitată
Mă scald în iubire
Plin de trăire, îmbătat de melancolie
Fără să simt bucurie.
Pe zi ce trece inimă-mi e tot mai rece,
Îngheţată de un gând
Că eu nu sunt pentru tine pe acest pământ.
Un gând ce a rămas foarte plăpând,
Ce a vrut să te încălzească
Dar a ajuns să se răcească
Şi să uit de dragostea noastră.
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Castele 
de nisip
Prof. Atena Irimescu

Rhodos — STRĂVECHI CENTRU DE CULTURĂ ȘI 
CIVILIZAŢIE GREACĂ

Insula Rhodos, una dintre cele mai importante insule ale Greciei, este şi “capitala” Dodecanezului, 
arhipelag alcătuit din 12 insule mari – Kalymnos, Leros, Patmos, Kos, Symi, Karpathos ş.a. – şi 
numeroase insuliţe situate în Marea Egee, în apropiere de Asia Mică. Istoria acestei insule greceşti, care 
atrage anual milioane de turişti, se pierde în negura vremurilor, arheologii descoperind aici urme ale 
civilizaţiei neolitice minoice, aheene şi doriene. Chiar Homer în Iliada, menţionează faptul că Rhodosul 
a participat la razboiul troian cu cinci nave. Rhodosul reprezintă nu doar un centru al turismului 
cosmopolit al Greciei, ci şi un punct strategic al Mării Egee, la fel ca şi insulele Creta şi Cipru. Perioada 
de glorie a Rhodosului a fost cea în care insula a fost guvernată de cavalerii ioaniţi (1309-1522), originari 
din Franţa, Spania, Anglia, Germania şi Italia. Ca o mărturie vie a acestei perioade de înflorire stau 
cetatea cu bisericile sale, Palatul Cavalerilor, Spitalul Cavalerilor (actualul Muzeu Arheologic), precum şi 
faimoasa stradă a Cavalerilor. Construcţile solide construite de cavalerii ioaniţi au rezistat cutremurelor 
frecvente din această regiune, precum şi atacurilor succesive ale Sultanului Egiptului (1444) şi ale lui 
Mahomed al II-lea (1480). Totuşi, în 1522, sultanul Soliman Magnificul, însoţit de o armată numeroasă, 
va reuşi să cucerească Rhodosul, care în 1912 va trece sub stăpânire italiană, iar în 1948 va reveni, 
împreună cu celelalte insule al Dodecanezului, în componenţa Greciei. Ceea ce frapează de la început 
în Rhodos este îmbinarea insolită dintre vechi şi nou, astfel că, după ce coboară din marile vapoare ale 
companiei elene Dane Sea Line, turiştii intră pe porţile unei cetăţi medievale, ale cărei ziduri crenelate 
se văd din depărtare. Încă din port te întâmpină “Cerbul” şi “Căprioara”, cele două statui aşezate pe 
coloane solide, veghind parcă asupra ordinii din portul înţesat cu vapoare, yachturi şi bărci pescăreşti. 
Datorită dezvoltării rapide a turismului, Rhodosul s-a extins enorm dincolo de porţile cetăţii, încât astăzi 
se face o distincţie netă între oraşul vechi, cu taverne şi tarabe cu suveniruri, şi oraşul nou, cosmopolit, 
cu cartiere rezindenţiale, cu numeroase hoteluri şi magazine moderne. În afară de muzeele, bisericile 
şi moscheea din oraşul vechi, care constituie mărturii ale unei vieţii spirituale intense din trecut, 
cultura prezentului este ilustrată de Univeristatea Egeeană din Rhodos, unde studiază tinerii greci din 
Dodecanez şi Cipru, precum şi pinacoteca şi teatrele din Rhodos. Ca majoritatea insularilor, locuitorii 
din Rhodos sunt deosebit de ospitalieri şi expansivi, fiind foarte mândrii de originea lor. Spre seară, 
strada Socratus, artera principală a cetăţii, devine tot mai aglomerată, grupurile de turişti, curgând 
mereu din oraşul nou, pentru a umple tavernele cu mâncare tradiţională grecescă, unde ascultă 

muzică populară specifică zonei. În pieţele cu fântâni arteziene ale cetăţii, se pot întâlni bătrâni cu 
flaşnete acoperite cu covoare tradiţionale, iar la porţile cetăţii te întâmpină realizatorii de portrete pe 
loc şi “ghicitorii” cu bilete trase de papagali. Palatul Cavalerilor, atracţia principală a turiştilor, nu este 
doar un muzeu extrem de vizitat, ci şi un loc pus la dispoziţia artiştilor din Grecia şi din străinătate, care 
îşi susţin aici recitalurile.

Intrând în oraşul medieval prin Poarta Libertăţii, vizitatorul ajunge în piaţa Symi, loc unde se mai 
văd şi astăzi vestigiile templului Afroditei. La stânga se află pinacoteca municipală din Rhodos, iar în 
apropiere se găseşte Muzeul de artă decorativă şi “Hotelul Cavalerilor”. Puţin mai jos, începe strada 
Cavalerilor, cu clădiri locuite de o jumătate de mileniu (astăzi de către elita intelectuală din Rhodos), 
pe cealaltă parte a sa găsindu-se sediile băncilor elene, precum şi ale consulatelor străine, pe ale căror 
porţi se mai văd încă emblemele sculptate, ce indică originea cavalerilor ioaniţi din Rhodos. La capătul 
Strazii Cavalerilor se află Palatul Cavalerilor, numit şi Palatul Marelui Magistru, în care guvernatorul 
Rhodosului îşi avea reşedinţa permanentă, convocând deseori la Palat cavalerii la sfat sau cu ocazia 
diferitelor sărbători religioase. Palatul Marelui Magistru (Kastelo), edificiul cel mai impresionant din 
cetatea Rhodosului, a fost construit de către cavalerii ioaniţi în secolul al XIV-lea, pe locul fostei 
“acropole” bizantine, asemănătoare cu cea de la Monte Smith. În 1480, turcii atacă palatul folosind 
artileria grea aflată pe navele de război. Artileria turcească şi cutremurul puternic din 1481 au provocat 
spărturi mari în zidul palatului, care a fost reparat în scurt timp de cavaleri. Palatul dispune de o curte 
interioară mare (50 x 40m), iar în jurul acestei curţi, la parter, se află numeroase săli folosite de cavaleri 
ca bucătării, cămări, staule etc. În perioda dominaţiei otomane (1522-1912), turcii au folosit construcţia 
ca închisoare, iar cutremurele, care zguduiau periodic insula, au provocat numeroase avarii zidului 
palatului. În 1856 un fulger a căzut chiar pe biserica din vecinătate, transfomată de turci în depozit de 
dinamită, astfel că, o dată cu explozia bisericii, s-a prăbuşit şi etajul palatului.

În 1937, guvernatorul italian al Rhodosului, Cesar Matia de Vecchi, a început restaurarea palatului, 
respectând planul după care fusese construit de către cavalerii ioaniţi. Palatul restaurat ar fi trebuit să 
fie reşedinţa de vară a regelui Victor-Emmanuel sau chiar a lui Mussolini. În dreapta intrării palatului 
se afla trei săli cu picturi murale executate de către pictorul italian Felice Velano, în 1940, iar în curtea 
palatului au fost aşezate statui aduse din insula Kos. În stânga intrării se află bisericuţa “Sfânta 
Ecaterina”, iar o scară mare din marmură duce la etajul palatului care cuprinde 156 de încăperi. Sălile 
cu tavanul din lemn preţios sunt împodobite cu mozaicuri pe podea şi cu jilţuri din lemn sculptat, 
îmbracate în piele sau stofă scumpă, cu vase chinezeşti, lădiţe sculptate din lemn (din secolul al 
XVI-lea), icoane, sfeşnice împodobite cu îngeri, tablouri, candelabre de cristal etc. În câteva săli pereţii 
sunt decoraţi cu tapiserii înfăţişând scene mitologice, iar pardoseala conţine mozaicuri celebre, 
majoritatea fiind aduse din insula Kos. În alte săli se află statui şi felinare de-a lungul pereţilor, faimoasă 
fiind sala cu statuia care înfăţişează agonia lui Laocoon şi a fiilor săi, înlănţuiţi de şerpi gigantici. În 
general, numele sălilor au fost date după reprezentările mozaicului fiecăruia dintre ele: “Sala Meduzei”, 
“Sala cu peşti”, “Sala cu tigrul”, “Sala cu ipocampul (animal fabulous) şi nimfa”, “Sala cu delfini”, “Sala 
celor nouă muze” ş.a., sau după prezenţa anumitor decoraţiuni: “Sala cu strane”, “Sala cu felinarul”, “Sala 
cu îngeri” etc., caracteristica lor comună fiind amestecul elementelor orientale cu cele occidentale.

După 1948, când Rhodosul a redevenit insulă grecească, Palatul Cavalerilor a fost transformat în 
muzeu, fiind pus, în acelaşi timp, la dispoziţia locuitorului Rhodosului care vin aici la concertele 
susţinute în curtea palatului de către artiştii greci şi străini sau cu alte ocazii speciale, cum ar fi 
înmânarea diplomelor absolvenţilor Universităţii Egeene din Rhodos, de pildă.

Într-un cuvânt, de la cetatea veche şi solidă a Rhodosului şi până la aeroportul modern, de la 
complexele arheologice Kamiros, Philerymos şi Lindos, până la moderna Kallithea, totul se transformă 
aici într-un prilej de desfătare pentru oricine vizitează aceste locuri.
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PAGINA 
ABSOLVENTULUI
Otilia Boldizsar

Iubeşte-te!
26.08.2013 16:44

Atunci când te iubeşti, găseşti în orice problemă o provocare.
Atunci când te iubeşti, nu îi judeci pe cei din jurul tău şi încerci să vezi ceva bun în fiecare.
Atunci când te iubeşti, ştii că adevaratele valori nu stau în case, maşini sau haine de firmă.
Atunci când te iubeşti, ştii ca eşti in locul potrivit şi că tot ce ţi se întâmplă (chiar şi lucruri mai puţin 
bune) sunt de fapt “pastila” în evoluţia ta personală. 
Atunci când te iubeşti, ştii că nu depinzi de nimeni-adevărata forţă e în tine.
Atunci când te iubeşti, ştii că poţi orice, însă faci numai ce te împlineşte.
Atunci când te iubeşti, iubeşti natura, animalele şi tot ce Dumnezeu a creat.
Atunci când te iubeşti, te simţi complet, lin de energie.
Atunci când te iubeşti, începi sa lupţi pentru visul tău.
Atunci când te iubeşti, iubeşti viaţa-pentru că viaţa eşti tu!
Atunci când te iubeşti, ai gânduri pozitive.
Atunci când te iubeşti, investeşti în dezvoltarea ta personală.
Atunci când te iubeşti, eşti mai atent la ce, cum şi mai ales cât mănânci.
Atunci când te iubeşti, îi ajuţi şi pe cei din jur să se iubească.
 
”În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am înțeles că în toate împrejurările, mă aflam la locul potrivit, în 
momentul potrivit. Și atunci, am putut să mă liniștesc.
Astăzi, știu că aceasta se numește … Stimă de sine.

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am realizat că neliniștea și suferința mea emoțională, nu erau 
nimic altceva decât semnalul că merg împotriva convingerilor mele. 
Astăzi, știu că aceasta se numește … Autenticitate.

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am încetat să doresc o viață
diferită și am început să înțeleg că tot ceea ce mi se întâmplă,
contribuie la dezvoltarea mea personală.
Astăzi, știu că aceasta se numeste … Maturitate.

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am început să realizez că este o greșeală să forțez o situație sau 
o persoană, cu singurul scop de a obține ceea ce doresc, știind foarte bine că nici acea persoană, nici 
eu însumi nu suntem pregătiți și că nu este momentul …
Astăzi, știu că aceasta se numește … Respect.

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am început să mă eliberez de tot ceea ce nu era benefic… 
Persoane, situații, tot ceea ce îmi consumă energia. La început, rațiunea mea numea asta egoism.
Astăzi, știu că aceasta se numește … Amor propriu.

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am încetat să-mi mai fie teamă de timpul liber și am renunțat să 
mai fac planuri mari, am abandonat mega-proiectele de viitor. Astăzi fac ceea ce este corect, ceea ce 
îmi place, când îmi place și în ritmul meu.
Astăzi, știu că aceasta se numește … Simplitate.

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am încetat să mai caut să am întotdeauna dreptate şi mi-am 
dat seama de cât de multe ori m-am înșelat.
Astăzi, am descoperit … Modestia.

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am încetat să retrăiesc trecutul şi să mă preocup de viitor. 
Astăzi, trăiesc prezentul, acolo unde se petrece întreaga viață. Astăzi trăiesc clipa fiecărei zile.
Și aceasta se numeste … Plenitudine.

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am înteles că rațiunea mă poate înşela şi dezamăgi. Dar dacă o 
pun în slujba inimii mele, ea devine un aliat foarte prețios. şi toate acestea înseamnă … Să ştii să trăiești 
cu adevărat.”
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ESEU
Ce sunt eu?...
Codruța Pop, clasa aX-a A

Stau întinsă pe iarbă și privesc cerul albastru neprihănit de vreun nor și mă întreb: Ce sunt eu în 
această lume, plină de nesiguranță? Un fruct, o mașinărie sau o speranță?

Am răsărit ca un lăstar verde și frumos, s-a avut grijă să nu cumva să cresc strâmb. Apoi mi-au crescut 
frunze, m-am transformat într-o floare și am devenit fruct. Un fruct care în lumina soarelui se coace 
încet, încet.

Pentru ce se coace fructul? Eu cred că pentru mâini moi și calde care mă vor culege cu multă grijă 
sau poate pentru altele îndrăznețe și murdare care mă vor rupe cu sălbăticiune. 
Multe mâini se vor întinde să mă ajungă, dar eu, lăstarul care de acum sunt un pomișor, în toată 
regula, voi știi să ridic sau să-mi cobor crengile.

Vântul adie ușor și o briză caldă îmi răvășește părul. Privirea îmi este pierdută pe cer.

Totuși cred că sunt o mașinărie, asemuită unui robot, plictisit de rutina zilnică și în fiecare zi o iau de la 
început, zi care vine și se scurge cu provocările ei; sau sunt altul curios, să învețe cât mai multe lucruri 
noi, procesând tot felul de informații folositoare sau mai puțin folositoare. Mă aștept la orice. Sigur că 
îmi doresc ca totul să fie, numai lapte și miere dar nu le pot avea în meniul zilnic și pentru a le obține 
este necesară puțină... Muncă.

Sau?... Nu... Nu... Nu sunt un robot! Ce sunt eu?

Viaţă, copilărie, familie, dragoste, dorință, iubire, dor, veselie, tristețe, deznădejde, speranță. 
Sunt sigură că sunt o speranță pentru oamenii, care, cândva vor avea nevoie de mine și de tot ceea ce 
știu și pot să fac pentru ei.

Sunt începătoare în ale vieții și peste 10 ani voi gândii la fel, sau.. .  poate nu, și cred că misiunea mea pe 
această lume nu se v-a termina niciodată.

Farmecul 
toamnei în excursia 
din Țara RomÂnească
Livius George Cârnaţ, clasa a XII-a D

Un weekend petrecut cu colegii de la liceul nostru în excursie la Râmnicul-Vâlcea. Excursia s-a 
desfăşurat în mijlocul toamnei. Toamna, un anotimp ruginiu, plin de culoare şi farmec. În drumul 
nostru peste pămantul Încărcat de verdeaţă, toamna, precum un pictor priceput, preschimbă culoarea 
peisajului în tonuri calde de galben-auriu.

În această excursie, pașii ne-au purtat într-o zonă unică: Curtea de Argeș, încărcată de istorie, tradiții și 
legende unde se simte amprenta primului întemeitor al Ţării Romaneşti, voievodul Basarab I.

Mănastirea este vestită și pentru cunoscuta legendă a Meșterului Manole. Biserica de la Curtea de 
Argeș are o arhitectură asemanatoare cu biserica’’ Trei Ierarhi’, din Iași.

Aceast loc reprezintă o atracție pentru turiști. Ajunsi la Horezu, oraş care este așezat în partea centrală 
a judeţului Vâlcea, de o parte și de alta a drumului oalele și obiectele artizanale de ceramică te îmbie 
să mergi să le admiri și să le cumperi. Eu m-am hotărât greu ce să cumpăr de aici, dar cu ajutorul 
sfatului colegelor am luat o vază roșie cu flori gabene, pentru mama.

Caarea a fost deosebit de curate și elegant ceea ce ne-a făcut să ne simțim foarte comfortabil. Meniul 
a fost “escelent!”
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DEBUT LITERAR
„David”

URĂȘTE-MĂ
(PARTEA 1)

David este un băiat de 18 ani care are o viață mult mai diferită decât ceilalți băieți de vârsta lui. Stă într-
un apartament de 3 camere doar cu mama lui, o doamnă care se respectă, dar care încă suferă după 
soțul pierdut într-un divorț de acum 11 ani de zile. Acest David are un comportament dual, oferindu-i 
capacitatea de a vizualiza din perspectivă lucrurile importante din viața lui. Aceste două măști sunt 
invers proporționale, deoarece într-un anturaj el este sufletul petrecerii, distrându-se, zâmbind, dar el 
nu este așa! David este un băiat introvertit, pentru că acasă vorbește doar cu pereții lui albi și loviți. 
Loviți de mânia, ura și disprețul față de lumea care îl înconjoară! O lume pe care doar el o vede așa 
cum e. Nimeni nu are curajul să deschidă ochii și să observe cât de mult s-au schimbat pe o perioadă 
atât de scurtă!

David a avut o copilărie grea, acea mamă minunată care muncea din răsputeri să îl întrețină și să îi 
ofere copilului ei confortul și o atenție deosebită în timp ce tatăl lui a început să bea și să meargă la 
alte femei fără nici o jenă sau remușcare! Asta se întâmplase când David avea 5-6 ani ! Din perioada 
respectivă el nu a putut iubi pe nimeni în afară de familia lui alcătuită din mama și părinții acesteia. 
Acest copil a început să crească și să observe că pentru el nu există „Dumnezeu” și a devenit treptat 
ateu. Primul indiciu a fost acesta: în fiecare noapte s-a rugat la „Dumnezeu” ca bunicul lui să nu mai 
meargă la spital la fiecare sfârșit de săptămână, dar nu s-a întâmplat așa! Acest copil făcea orice 
pentru mama lui și părinții ei. 

Act I:
David stă la masă cu o țigară în mână și fumează încet și gânditor. După 8 ani îl suna tatăl lui (David 
neștiind cine îl sună):

D:—Alo?
Marius (tatăl):—David?
D-:Cine e la telefon?
M-:Tatăl tău!

David începe să plângă încet…

M:—De ce nu m-ai sunat atâta timp?
D:—Pentru că asta era dorința ta!
M:—Te rog să nu fi nesimțit!!!
D:—Dintre toate lucrurile pe care puteai să le zici fix asta ai ales?
M:—Ai crescut și acum crezi că poți vorbii așa cu tatăl tău?
D:—Eu niciodată nu am avut un tată!
M:—Cum îți poți permite să vorbești așa?
D:—Cum îți permiți să mă suni după 8 ani și să mă cerți? Nu ai fost în stare în atâția ani să mă suni sau 
să întrebi pe oricine altcineva cum mă simt sau ce fac?

M:—Nu e datoria mea să fac asta!
D:—Atunci de ce m-ai făcut?
M:—Ai fost făcut din greșeală!!!

Atunci David închide telefonul și se duce în camera lui și plânge foarte mult. Pentru el, această frază l-a 
schimbat pentru totdeauna.
Următoarea zi merge la un restaurant, acolo îl găsește pe Alin (un cântăreț la chitară) acesta cânta o 
melodie lentă. La sfârșit David îl aplaudă cu lacrimi în ochi! Alin îl observă și se duce la el:

A:—Salut!
D:—Salut!
A:—Cum ți s-a părut?
D:—Superb! Nu am știut de restaurantul acesta!
A:—Mda… Și la mine e prima zi în care cânt la un restaurant!
D:—Cum de ai venit la mine?
A:—Te cunosc din generală! Am fost pe același etaj. De ce ești așa supărat?
D:—Am probleme cu familia. Dar nu asta contează acum! Vrei să bem ceva?
A:—Sigur, dar eu am o petrecere deseară și poate ai de gând să vii și tu!
D:—Cu cea mai mare plăcere!
A:—Este la ora 9 pe Perlei. Sigur o să îți dai seama unde!
D(zâmbind):—Perfect!

La Alin acasă îl așteptau încă trei băieți și patru fete, printre care și Maria (o fată foarte frumoasă și 
inteligentă).
David a ajuns într-un final la Alin acasă pe la 10. Alin îl aștepta cântând aceeași melodie de la 
restaurant.

D:—Salut Aline!
A:—Ooooo! Salut David, mă întrebam când ajungi! Oricum sunt foarte bucuros că ai venit! Am pe 
cineva pe care trebuie să-ți prezint!
D:—Cum o cheamă?
A:—Maria.
D:—Iubesc numele acesta !
A:—De ce?
D:—Pe bunica mea o cheamă așa.
A:—Am înțeles. E o fată care poate să te ajute să îți schimbi viața!
D:—De unde știi?
A:—Ai auzit de Dan Brunetu’?
D:—Nu, de ce ?
A:—Este fostul ei prieten !
D:—Nu are importanță!
A:—Am înțeles.

Alin îl conduce pe David să facă cunoștință cu Maria. Aceasta vorbea cu Florentina.
David este un tip destul de timid la prima vedere, dar lui îi place să fie întrebat sau să fie salutat așa că 
așteaptă într-un colț cu un pahar de wiskey în mână și repetându-și în minte: „Urăște-mă, urăște-mă, 
urăște-mă!”. Nu mai avea încredere în nimeni indiferent de sex. Avea doar în el încredere, așa că a 
început să joace teatru, trecând brusc de la o stare la alta doar în câteva secunde. 
Se duce să îl susțină pe Alin. Maria îl privește cu atenție și începe să fie interesată. David știa de 
la început că Maria vroia să vorbească cu el, așa că a așteptat momentul potrivit și s-a oferit să o 
conducă acasă! A condus-o până în fața blocului și acolo au început să vorbească în jur de 10 minute 
despre locația următoarei întâlniti.
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D:—Mă bucur că te-am cunoscut azi!
M:—Și eu mă bucur foarte mult!!!!
D:—Sper să avem ocazia de a ne cunoaște mai bine.
M:—Asta e doar decizia ta.
D:—Pot să îți cer numărul de telefon?
M:—Sigur! Cere-l !
D:—(râzând) Îmi poți da numărul de telefon?
M:—Poftim! Sper să îl folosești !
D:—Asta am să fac.
M:—Te pup!
D:—Și eu te pup!

Maria urcă liniștită acasă și el o privește lung și realizează că a găsit pe cineva care poate să îl înțeleagă 
așa cum e el! Speră să nu se înșele și de data asta. David nu știe că peste drum era Dan! Acesta l-a 
urmărit pe David până acasă și a reținut cu atenție unde locuia! 

Jurnal 
de excursie

Pentru noi, excursiile sunt prilejul de a cunoaşte noi persoane, de a petrece timp cu prietenii şi de a 
vizita minunate obiective turistice din România.

Cel mai frumos loc pe care l-am vizitat a fost Mânăstirea Curtea de Argeș, care avea o arhitectură 
deosebită, unul dintre cele mai frumoase monumente din România. 

În Horezu, la atelierul de olărit, am următir procesul de fabricare a unor produse ceramice. La început, 
ni se părea uşor modelatul, dar am remarcat cu câtă trudă și migală se confecționează aceste obiecte 
și ne-am convins că nimic în lumea asta nu e ușor, că fiecare meserie necesită un talent aparte.

În autocar, ca și în fiecare excursie, a fost o atmosferă destinsă și veselă. Un moment artistic în hotel 
a fost acela când la ora 2 noaptea, colegul William Azar a cântat arii din opere, vocea lui puternică 
răsunând în tot hotelul, iar la sfârșitul reprezentației sale s-au auzit aplauze de peste tot. În drumul 
spre casă, am fost invitați la microfon pentru a ne expune părerile despre tot ce am văzut și am trăit în 
excursie. Colegul nostru Livius Cârnaț din clasa a XII-a D-a declarat excusia „escelentă’!

Lucia Spătaru și Sorana Moga clasa a X-a A 

Meleagurile Olteniei și Munteniei, care ni s-au înfățișat în călătoria noastră la Curtea de Argeș și Horezu, 
ne-au impresionat și ne-au arătat o mică parte din România pitorească. Ne-am reamintit legenda 
mănăstirii Argeșului, a meșterului Manole care o zidește pe soția sa pentru ca biserica să dăinuiască 
veșnic. La Horezu am admirat ceramica realizată aici și migala meșterilor olari.

La Casa Memorială Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, am avut prilejul să aflăm lucruri interesante 
despre biografia autorului Imnului Național, și să pătrundem în „intimitatea” vieții sale personale.

Andreea Jurca, Andreea Apojărcei, Maria Moise, clasa a X-a A.

Prima mea excursie din octobrie 2014, la Curtea de Argeș și Horezu, mi-a prilejuit atât cunoașterea 
unor locuri deosebite prin frumusețea și unicitatea lor, cât și petrecerea unor zile frumoase și 
interesante alături de noii mei colegi din clasa a IX-a B.

Am fost impresionată de tot ceea ce am văzut: biserica de la Curtea de Argeș, Centrul de Olărit de la 
Horezu, Muzeul de Istorie de la Râmnicul Vâlcea și Casa Memorială Anton Pann.

Mi-am dat seama ce mult înseamnă pentru noi faptul că am fost împreună în această călătorie, ne-am 
cunoscut mai bine, ne-am distrat și am văzut lucruri noi.

Oriana Cian, Clasa a IX-a B
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Excursia 
la Alba Iulia
1 DECEMBRIE 2014 
O LECŢIE DE ISTORIE VIE
Alexandru Coraș

Actul Unirii de la 1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al Istoriei Românilor și, totodată, 
formarea României Mari. Cei mai mulţi dintre cei care au văzut cu ochii lor înfăptuirea acestui vis de 
veacuri al românilor nu mai sunt printre noi , iar pentru noi , generaţia tânără , Unirea de la 1918 a 
devenit doar o frumoasă lecţie de istorie . 
În mod firesc, Ziua de 1 Decembrie a devenit, după înlăturarea regimului comunist din decembrie 
1989, Ziua Naţionala a României, fiind astfel o sărbatoare de suflet a tuturor celor care simt românește.

Mă bucur foarte mult că în liceul nostru a devenit deja o tradiţie, ca de Ziua Naţională a României 
sa fie organizată o excursie în “Cealaltă Capitală” a României, Alba – Iulia. Participăm astfel, noi, elevii 
acestui liceu, în fiecare an, la o lecţie de istorie vie, de patriotism, de trăire naţională şi, de fiecare dată, 
aflăm foarte multe lucruri noi despre istoria acestui neam. 

Anul acesta, la fel ca în fiecare an am fost prezent la Alba Iulia alături de colegii și profesorii de la 
Colegiul Naţional ,,Ana Aslan”.

Odată ajunşi aici, am început să ne bucurăm de atmosfera de sarbătoare, de mulţimea prezentă, de 
prezenţa unor personaliăţi, dar, în special, de frumoasa paradă militară, mai pe scurt de spiritul acestei 
sărbatori, care cred că doar aici se manifestă deplin.
M-a impresionat mult  parada militară. Am văzut o armată a României demnă si onorabilă alături 
de echipamentele și tehnicile militare de luptă prezentate, precum şi pe cei mai curajoşi soldaţi din 
brigada “Scorpionii Roşii” care au reprezentat România cu mândrie în teatrele de operaţiuni din 
Afganistan și Irak.

De asemenea, la fel de impresionat am fost de Sala Unirii, unde în anul 1918 s-a semnat Actul Unirii, 
Catedrala Încoronării, unde a avut loc la data de 15 octombrie 1922 ceremonia de încoronare a Regelui 
Ferdinand și a Reginei Maria ca suverani ai României Mari.

Consider că este necesar ca amintirea despre acest act memorabil din Istoria Românilor – Unirea din 
1918 -  să se păstreze veşnic în conştiinţa naţională a societăţii noastre şi ca fiecare aniversare a lui 
să dea prilej instituţiilor statului de a organiza momente de reculegere şi reconfirmare sufletească a 
idealurilor noastre naţionale româneşti.

În această etapă istorică, în care în România patriotismul este atât de puţin important și în Europa se 
vorbește tot mai mult despre inutilitatea cadrului naţional, despre desfiinţarea  graniţelor, aniversarea 
Zilei Naţionale devine un moment de excepţie în afirmarea identităţii și tradiţiilor naţionale iar 
participarea la sărbatoarea naţionala de la Alba Iulia incepe să devina un act de eroism.


