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O PROVOCARE  

LA DEZBATERE: 

CE ESTE NORMAL? 
În ultima vreme - în condițile pandemiei de Covid-19, o întrebare care, aparent, nu mai 

este retorică deloc, se găsește tot mai des pe buzele oamenilor. „Când vom reveni, oare, la 
normal?”. În cazuri particulare, acesteia i se modifică obiectul asupra căruia era îndreptată 
interogația și prinde forma: „Stai să revenim la normal și după...” . 

Însă, ce este „normalul”? 
De cele mai multe ori, asociem normalitatea cu obișnuința, de parcă ar fi unul și același 

concept, când, de fapt, ele sunt complementare. Nu poți avea sentimentul că ceva este 
normal decât atunci când te-ai obișnuit. Iar în exact același mod, nu poți spune că te poți 
obișnui cu ceva, decât dacă îți oferă o senzație familiară, normală. Prin faptul că le privim ca fiind 
identice, excludem astfel nevoia de a le sesiza diferențele, ceea ce rezultă în folosirea termenului 
de „normal” mult prea des, în contexte neadecvate. Spunem că ceva este normal, când, în 
realitate, suntem doar obișnuiți ca așa să fie. Și aici ne putem referi atât la normalitatea 
personală și individuală, cât și la normalitatea socială - ceea ce este acceptabil din punct de 
vedere social, din cauză că ne-am obișnuit ca așa să fie, deci e „normal”. Însă ce este normal? 

Din cauza presiuniilor societății și comunității asupra noastră, tindem ca noi să ne 
modelăm astfel încât să ne regăsim în normalitatea creată de ceilalți, când ar trebui ca noi să 
ne creăm normalitatea noastră, așa cum noi ne creăm realitatea noastră. Dacă cineva îți 
spune că trăiește pe o insulă magică cu dragoni, vei pleca și tu de acasă în căutarea insulei 
respective - a realității celui de lângă tine? Răspunsul este nu! Fiecare își trăiește realitatea așa 
cum crede de cuviință. Și, tocmai fiindcă este ceva atât de personal, ar fi chiar naiv să încerci să 
trăiești realitățile celorlalți, când ,de fapt, fiecare om are una individuală. Din nefericire, însă, 
acesta este modul în care tratăm și „normalitatea”. Fugim într-o încercare acerbă de a îndeplini 
standardele de normalitate impuse de alții, îndepărtându-ne astfel de obișnuințele noastre. 

Așadar, întrebarea „Când vom reveni la normal?”, în contextul pandemiei, își va putea 
găsi răspunsul doar după ce fiecare realizează care îi este propria normalitate. La ce 
normalitate vrea să revină? Se va putea oare reveni la ceea ce credeam că este normal 
înainte de pandemie? Sau aceste condiții în care trăim de mai bine de un an au devenit noua 
normalitate? Mai este, oare, cale de întoarcere? 

Însă ce este normal? Aceasta este întrebarea pe care o lansăm cititorilor noștri, elevi și 
profesori, ca provocare pentru o „dezbatere” în viitorul număr al revistei. Cum putem spune 
că ne dorim ca lucrurile să revină la normal dacă nu putem afirma ce este normal?... 

Vă așteptăm opiniile și punctele de vedere la binecunoscuta adresă a revistei: 
aslana.vista@yahoo.com 

Ne rezervăm dreptul de a premia răspunsul cel mai limpede și argumentat! 

Redacția ASLANA(R)VISTA 
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INTERVIU 
cu Prof. ATENA IRIMESCU 
„Școala online este un surogat care sper să nu țină prea mult.’’ 

1. De ce ați ales să urmați această carieră?
Eu consider că, mai degrabă, ea m-a ales pe mine pentru că provin dintr-o familie cu

trei generații de dascăli. 
2. Care este una dintre amintirile preferate, predând la liceu?
Am multe amintiri plăcute și îmi este foarte greu să le selectez pe cele mai importante, dar

una dintre ele ar fi constituirea unei cete de colindătoare cu care am participat la o serbare 
de Crăciun. O altă astfel de amintire este excursia cu Mocănița de la Oravița până la Anina. 

3. În ultimul timp au avut loc o mulțime de schimbări în sistemul de învățământ. Puteți
compara liceul din perioada dumneavoastră cu cel de astăzi? Cum s-a schimbat sistemul? 

S-a schimbat și în bine și în rău. Elevii au acum mai multă libertate, pot participa la mai
multe proiecte sau parteneriate, dar s-a diminuat respectul față de această profesie. 

4. Care este cartea dumneavoastră preferată?
Această întrebare este cam grea pentru mine. O alegere ar fi „Rusoaica” de Gib

Mihăiescu sau „Fraticizii” de Niko Kazantzakis. 
5. Dar autorul?
Și această întrebare este la fel de grea. Pot spune însă că autorii cărții „Filocalia”.
6. Cum puteți motiva un elev să învețe mai mult?
Poți motiva un elev să învețe mai mult încurajându-l și încercând să îl susțin în efortul

lui de a descoperi lumea, mai ales cu ajutorul lecturii. 
7. Care credeți că sunt cele mai importante aspecte ale educației și ce vă face să

credeți asta? 
În primul rând respectul reciproc dintre membrii unei comunități apoi colaborarea și 

sprijinul reciproc și preocuparea pentru descoperirea de sine. 
8. Ce este cel mai greu în această carieră?
Cel mai greu mi se pare că este faptul că te afli între presiunile sistemului și beneficiarii educației.
9. Ce sfaturi ați da celor ce vor să urmeze această carieră?
Să iubească copiii și oamenii, să încerce să comunice cât mai mult. Să aibă principii

morale și autocontrol, clemență dar și fermitate. 
10. Ce vă aduce fericirea pe plan profesional?
Faptul că simt că pot să fiu înțeleasă și pot să îi înțeleg pe ceilalți; și, mai ales, să îi

determin să își descopere calitățiile și aptitudinile pe care încă nu le conștientizează. 
11. Ce părere aveți despre școala online?
Școala online este un surogat care sper să nu țină prea mult. Nu poate înlocui școala

fizică. Sper că este ceva trecător, de moment și că se va reveni la școala normală, în formatul 
fizic. Mi se pare o mare provocare. 

12. Care este lecția pe care preferați să o predați?
Cel mai probabil poezia „Floare Albastră” de Mihai Eminescu - este o expresie a fericirii

adolescentine. 

A consemnat Denisa-Sara Bojincă, clasa a-X-a B 
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PORTRET DE LICEAN ACTIV 
Inaugurăm în acest număr al revistei noastre  o nouă 

rubrică permanentă în cuprinsul acesteia - PORTRET DE LICEAN 
ACTIV - pentru a evidenția și a-i face cunoscuți pe acei elevi 
silitori, implicați, devotați și ancorați în realitățiile 
(extracurriculare) ale școlii. 

Pe CLAUDIA STOICA am descoperit-o încă din clasa a IX-a 
și i-am citit în privire dorința de a se lăsa provocată la toate 
activitățiile extracurriculare: teatru, excursii, concursuri, parteneriate, 
proiecte educaționale, revista școlii. Am simțit-o mereu 
aproape, dornică să învețe, să se autodepășească, să empatizeze. 

Am realizat multe împreună în cei patru ani (chiar și în 
condițiile vitrege ale pandemiei), am avut amândouă energia și 
ambiția de a duce mai departe cele mai dragi realizări ale 
noastre:„ASLĂNEȘTII” și „ASLANA(R)VISTA” 

Sunt convinsă de faptul că gândurile ei, exprimate în 
paginile următoare, vor stârni alte energii, dorințe și ambiții... 

„De la începutul liceului, am plecat cu ideea că vreau să mă 
implic în cât mai multe lucruri...” 

1. Ce au însemnat pentru tine anii petrecuți la Colegiul Național „Ana Aslan”
Timișoara? 

Pot să spun că în anii petrecuți la Colegiul Național „Ana Aslan” Timișoara am trăit 
multe momente, cu toate stările posibile și imposibile! Anii petrecuți aici au însemnat o 
etapă foarte importantă din viața mea. 

2. Ai ales această școală sau a fost una dintre „alte opțiuni”?
Colegiul Național „Ana Aslan” Timișoara a fost cap de listă pentru mine. Mi-am dorit

foarte mult să ajung aici, și nu regret nici o secundă alegerea făcută. 
3. Cum ai descrie prima ta zi de școală la „Aslan”?
Prima zi de liceu...a fost totul nou, oameni noi, loc nou, „gândire” nouă. A fost ca și

cum cineva te-a împins brusc de undeva de sus, la început e panica/temerea că nu știi ce ar 
trebui să faci, dar odată ce ți se deschid aripile, începi să „zbori” și începi să înțelegi cum 
funcționează totul, începe să îți placă, să te bucuri de momentele trăite. Pot să zic că așa a 
fost și începutul liceului, prima zi un pic mai ”înspăimântătoare” dar, pe parcurs începe să îți 
placă mai mult și să înțelegi ce înseamnă viața de licean. 

4. Relatează o întâmplare amuzantă din liceu.
O întâmplare amuzantă, cea din excursia de la Cluj, chiar merită să fie povestită. Era 24

ianuarie 2020, încă nu începuse pandemia, era totul frumos, noi am plecat spre Cluj. Era 
prima excursie în care mergeam împreună cu Mara (Mara fiind colega mea de bancă, 

prietena pe care ți-o faci în liceu și o ai toată viața, orice s-ar întâmpla). Noi, fiind una mai 
zăpăcită decât cealaltă, avem mai multe amintiri funny din excursia de la Cluj, dar am să 

povestesc numai despre două. În nici primele 5 minute de când am ajuns la hotel, noi am 
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reușit să facem o nefăcută. Nu ne gândeam că ușile se blochează automat, am ieșit din 

cameră să vorbim cu doamna dirigintă și niciuna dintre noi nu a luat cheia cu ea, așa că...am 

rămas pe dinafară. Bine, asta s-a rezolvat repede, am fost la recepție, am luat cheia de 
rezervă și nu ne-am mai scăpat cheia din ochi! Seara, eram prin centrul Clujului, urma să fie 

un foc de artificii, noi abia așteptam să vedem spectacolul, atât de entuziasmate eram, că am 

ajuns cu o oră mai repede! Ne gândeam că o să ne întâlnim cu restul grupului și că o să ne 
întoarcem împreună la hotel. Dar...nu era nimeni cunoscut! Era o atmosferă ca de film, o 

comedie cu două prietene aeriene, pe fundal se repeta aceeași melodie (24K MAGIC de la 
Bruno Mars), era frig, singurul lucru pe care îl știam era numele hotelului... Colac peste 

pupăză, înainte de artificii, vine un domn la noi și ne întreabă dacă suntem din Cluj. Mara a 

răspuns „DA” atât de hotărâtă încât, pentru câteva secunde, și eu am crezut-o. Până la urmă, 
nu ne-am întâlnit cu nimeni cunoscut, trebuia să mergem înapoi la hotel. Când ne-am văzut 

singure printre atâția oameni și în locuri străine ne-am panicat un pic, circulația era blocată, 

nu am găsit taxi, ne gândeam că „asta este”, noi o să rămânem acolo... În final, am găsit un 
taxi, am ajuns bine la hotel. Și acum, de fiecare dată când ne aducem aminte de aventura 

noastră de la Cluj, râdem până ne dau lacrimile! 

5. Cum a apărut „gustul” pentru teatru?
Sinceră să fiu, nu pot să spun cum a apărut „gustul” pentru teatru, dar pot să vă zic

cum a început această aventură unică.  Eram clasa a noua, a venit Alexandra Știopu, colega 
noastră mai mare, impresar al trupei „Aslăneștii” să ne anunțe că se fac preselecții, iar eu 

împreună cu alte două colege minunate, Roxy și Angi, ne-am hotărât să ne încercăm norocul. 

Asta a fost prima mea întâlnire cu teatrul, la preselecții am interpretat-o pe unica Zița, cu 
care chiar am avut noroc! Așa a început această aventură. 

6. Care consideri că a fost cel mai bun spectacol al tău? Dar rolul în care te-ai regăsit

cel mai bine? 
Toate spectacolele au avut ceva al lor, ceva unic dar spectacolul Insula de Mihail 

Sebastian a avut ceva... un pic mai special pentru mine, poate și pentru faptul că l-am jucat, 
pentru prima dată, într-o altfel de atmosferă, pe o scenă „adevărată”, în cadrul unui Festival 

de Teatru. Țin minte și acum primul sentiment pe care l-am avut. Toată sala era întunecată, 

de pe scenă nu se putea vedea nimic, singura sursă de lumină venea de la reflectoarele care 
luminau scena. Aveam prima replică, intram la început pe scenă și, cum eu sunt o fire mai 

emotivă, aveam multe emoții...constructive care m-au ajutat. În acel moment, am simțit că 

aparțin acelui loc, sunt niște sentimente și niște trăiri pe care, oricât de mult aș încerca să le 
explic în cuvinte, nu aș reuși, iar momentul final, când am făcut reverența, s-au aprins 

luminile și toată sala ne-a aplaudat, a fost ceva MAGIC! Este piesa mea de suflet! Rolul în 
care m-am regăsit cel mai mult... în toate personajele pot să zic că m-am regăsit măcar un 

pic, dar daca ar trebui să aleg, cred că aș alege două: dactilografa, din piesa Insula dar și Lizi 

din piesa la care lucrăm acum. Pot să spun că m-am „îndrăgostit” de personajul acesta, încă 
din ziua în care am primit replicile și de-abia aștept să îi dau viață. 

7. Cum ai descrie atmosfera de la repetiții? Ce-i unește pe „Aslănești”?

După șase ore de școală, cu ascultări, teste, stres etc. mergem cu drag la repetițiile de
la teatru. E locul unde ne reîncărcăm bateriile. E o atmosferă relaxantă, veselă, prietenoasă, 

specială. Momentele acelea când repeți o scenă de atâtea ori încât te pufnește râsul, și e un 

râs din acela molipsitor, încât începe toată lumea să râdă și primim două minute „pauza de 
râs” sau îmbrățișările care îți dau energie să iei încă o dată piesa de la capăt... 
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Sunt multe lucruri care îi unesc pe „ASLĂNEȘTI”; de la pasiunea comună pentru teatru 
până la cel mai minunat coordonator, doamna Profesor Cristina Mandae, care tot timpul e 
acolo pentru noi, ne sprijină, trăiește aceste clipe împreună cu noi. Pot să spun că suntem ca 
o familie...FAMILIA ASLĂNEȘTILOR!

8. Cum a apărut „gustul” pentru revista școlii - „ASLANA(R)VISTA” - al cărei redactor ai fost?
„Gustul” pentru revista școli chiar a fost ceva neașteptat, ceva ce m-a surprins și pe

mine. De la începutul liceului, am plecat cu ideea că vreau să mă implic în cât mai multe 
lucruri și să îmi fac cât mai multe amintiri, așa am ajuns să fiu și redactor la revistă. 
Alexandra urma să termine liceul și era nevoie de noi oameni și m-am gândit de ce să nu 
încerc. Am reușit să lucrez la 6 numere din revistă (de care sunt foarte mândră) dar cea mai 
fericită sunt că am reușit să menținem revista în „viață” și pe perioada pandemiei. 

9. Ce alte „experiențe” interesante ai avut în liceu?
Am avut multe experiențe interesante la liceu, pe lângă trupa de teatru sau revista

școlii. Normal că excursiile fac parte din această categorie, până acum am fost în cinci 
excursii și cred că fiecare dintre ele are ceva special. De exemplu, Clujul, iarna, este ceva 
wow...centrul este plin de luminițe, cu multă lume. Nu am cum să nu scriu despre Sibiu 
(unde am avut și ultima excursie). Sibiul este locul pe care poți să îl vizitezi la orice oră, în 
orice stare, pe orice vreme, acesta te va surprinde cu ceva, inclusiv când ai alături persoanele 
potrivite. Sibiul este orașul care se ia la pas pentru a putea fi descoperit cum trebuie. 

Nu doar excursiile au fost experiențe interesante în liceu, au mai fost și altele, cum ar fi 
vizita partenerilor noștri din Serbia, cu ocazia asta am învățat să dansez sârbește. O altă 
experiență foarte interesantă a fost vizita deținuților, am avut ocazia să vorbim direct cu 
persoane care au fost închise pentru trafic de droguri, a fost o lecție de viață. 

10. Cum apreciezi „școala on-line”? Care ar fi, în opinia ta, beneficiile și „minusurile” ei?
Școala on-line...are și părți bune și părți mai puțin bune. E mai comod în on-line și ai

timp de mai multe lucruri, inclusiv acum în clasa a XII-a când, chiar trebuie să învățăm. Dar, 
are un foarte mare minus. Partea de socializare și colaborare cu ceilalți scade drastic. Ceea 
ce nu e deloc bine, își pune amprenta destul de mult și chiar dacă nu ne dăm seama acum, pe 
parcurs, sunt sigură, că se vor vedea consecințele. Așa că, oricât de obositor și stresant este 
uneori, prefer să vin fizic la școala, să trăiesc ultimele luni de liceu așa cum ar trebui trăit liceul! 

11. Ce carieră vrei să urmezi?
Asta e o întrebare simplă, vreau să nu plec foarte departe de „Aslan”, dacă o să am

norocul să mă mut doar la câteva clădiri distanță, la Facultatea „Victor Babeș”, vreau să 
urmez profesia de asistent medical generalist. 

12. Cu ce gânduri pleci de la „Aslan”?
Cu foarte multe gânduri...În primul rând nu îmi vine să cred că în câteva luni plec de la

„Aslan”. Chiar nu pot să realizez când au trecut acești patru ani de liceu... Țin minte că mă 
uitam la cei de clasa a XII-a și mă gândeam că mai e atât de mult până o să fiu eu în ultimul 
an de liceu și acum, când bate BAC-ul la ușă, tot nu realizez când a zburat timpul. Acum, să 
răspund la întrebare, cred că principalul gând cu care plec de la „Aslan”...este că vreau să mă 
întorc (în vizită) să vin să văd ce se mai scrie la revistă, să văd ce piese se mai joacă, să cunosc 
noi „Aslănești” (și de ce să nu joc chiar alături de ei, să vizitez profesorii (școala noastră chiar 
are profesori de nota 10 care chiar trebuie admirați) și, cu siguranță, o să mai vin să o vizitez 
și îmbrățișez pe doamna profesor Cristina Mandae, care tot timpul a fost mai mult decât un 
profesor, a fost o prietenă care m-a susținut, (și sunt sigură că nu numai pe mine ci pe toți 
elevii, dar eu vorbesc strict despre mine acum), care a fost mereu acolo și care a avut un 
impact pozitiv în devenirea mea ca om. 

A consemnat 
Prof. CRISTINA MANDAE 
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JURNAL DE 
BORD (V)
 

ANDREEA SDIRA-MEZIN 

La plimbare cu Emibus! 

Multe s-au întâmplat de când nu ne-am întâlnit! 
Bătrânica Babirulo a ieșit la pensie, ne-a bucurat trei ani, ne-a plimbat și ne-a oferit 

momente memorabile, dar în această vară a început să dea semne de oboseală, așa că am 
hotărât să trecem la etapa următoare a vieții. Am achiziționat un microbuz de marfă, pe care 
în două luni de zile și multe ore de muncă, l-am cosmetizat în interior, după bunul nostru 
plac, în concordanță cu nevoile. 

Introducerea fiind deja făcută, vi-l prezentăm pe Emibus, un camper dichisit, care ne 
plimbă agale încă din luna august. 

Trei luni, 9.000 de Km, ne-am plimbat mult, am văzut multe locuri superbe, în 
consecință, alegerea temei a fost destul de dificilă. 

Județul Bihor, vizitat de multe ori dar încă neexplorat în întregime. Vineri la orele 
prânzului am decolat spre comuna Roșia, auzisem de frumusețea zonei așa că, am făcut 
planul cu câteva zile înainte. 

Ajunși destul de târziu în zonă, deja se întunecase binișor, temperatura ajunsese 
undeva la 0° am hotărât să înnoptăm în parcarea din fața primăriei, mi se părea destul de 
periculos să urcăm în plină beznă, pe un drum neasfaltat în vârful dealului. Am făcut un ceai 
în mica noastră bucătărie, l-am savurat afară, admirând pe cât se poate împrejurimile. 

Noaptea a trecut repede, îmbătați de oboseala drumului, dis-de-dimineață am savurat 
cafeaua, la povești cu primarul localității, îl întâlnisem întâmplător, cerusem indicații despre 
drum și câteva ponturi despre obiectivele turistice înscrise deja pe lista de vizitare. 
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Primele raze de soare au ieșit de după dealuri când noi deja pornisem spre primul 
punct de Belvedere, platoul Rune. Pentru a ajunge acolo, străbați cheile Albioarei, nu foarte 
înalte, nici foarte abrupte, însă foarte frumos colorate, îmbrăcate în haine de toamnă. După 
câteva serpentine parcurse în aceeași bogăție vizuală, colorate parcă din pensulă am ajuns 
pe platoul Runc. (Dacă doriți să vizitați zona, există posibilități de cazare la pensiunea „Casa 
Tradițională”.) 

Am servit un mic-dejun frugal admirând valea, ușor mângâiați de razele blânde ale 
soarelui și îmbogățiți vizual de coloristica minunată a toamnei (toate culorile pământului, de 
la roșu intens, la galben strălucitor, toate îmbogățite de blândețea soarelui). 

Trecuseră vreo două ore, dar nu eram hotărâți să campăm aici, era spectaculos peisajul 
dar eram siguri că ziua va avea încă multe surprize de oferit! 

Așa că… la drum, în josul dealului nu știam unde, voiam să ajungem la peștera cu 
cristale Farcu, însă doar la câțiva kilometrii depărtare am descoperit un punct de închiriere 
pentru echipamente de alpinism. Am oprit, ne-am interesat și am aflat: via Ferata din Cheile 
Cuților, am închiriat echipamentele și am pornit spre chei cu gândul că de data asta, sigur voi 
reușit să îmi înving teama de înălțime (asigurată în hamuri). După un traseu destul de scurt 
printre stâncile abrupte și aceeași splendoare coloristică oferită de bătrâna toamnă, am 
ajuns la traseul pe cabluri. Vai Doamne! Stânci înalte pe care să te cațeri, ca apoi să treci o 
prăpastie pe trei cabluri. Am transpirat doar gândindu-mă, așa că rapid am hotărât că e 
peste puterile mele psihice de suportabilitate. 

Însă Do, mai curajos din fire a zis: 
- Eu mă bag!
- Eu nu! Voi admira cheile de jos, și pe tine urcându-te.
După vreo oră, încheiase traseul, transpirat de puteai stoarce hainele de pe el, cu

mâinile tremurânde de la efort, dar foarte încântat, mi-a spus entuziasmat că a meritat! 
Întorși la Emibus, a făcut rapid un duș și am pornit spre peșterea Farcu, unde nu am 

putut intra (certificat verde și alte minuni cerute la intrare). 
Nehotărâți pe mai departe, am verificat carnețelul cu obiective turistice. Am uitat să vă 

povestesc despre el, o agendă mare, cu obiectivele pe care trebuie să le vizităm, împărțite pe 
județe, circa 80 de pagini, sper să ne ajungă o viață de om pentru a le atinge! 

După scurte deliberări, am pornit spre Stâna de Vale, stațiunea era în plină renovare, 
însă potențialul e uriaș: pârtii de ski, bob de vară, tiroliană, centru de agrement pentru copii 
și adulți, hoteluri renovate, când va fi gata, va fi de vis! 

Urcasem deja în peisajul alpin al brazilor, lăsând în urmă bogăția coloristică a toamnei. 
La 3-4 kilometrii depărtare de Stâna de Vale, în munte, am urcat pe un drum de piatră, 
destul de anevoios spre platoul, de această dată montan, unde doream să petrecem 
noaptea. Ne-am întâlnit cu prima porțiune de drum înghețat peste care am trecut cu 
peripeții, era cât pe ce să rămânem blocați, era doar început de octombrie, dar altitudinea își 
spunea cuvântul. 

Negura serii încă nu coborâse când am ajuns, ultimele raze timide de soare încă ne 
mângâiau ușor, în timp ce noi serveam cina în superbul peisaj alpin, înconjurați de văi și 
păduri dese de brad. 

Focul de tabără ne-a încălzit până târziu spre miezul nopții, deși afară erau puține 
grade, paharul de vin se umplea și se golea ritmic, preocupați de muzica folk ascultată în 
surdină. Cerul era senin, stelele pâlpâiau ușor când boarea nopții ne-a îmbiat la somn. În 
Emibus era cald (26°) și bine așa că am dormit neîntorși până mult după răsărit. 
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Cafeaua dimineții au servit-o călcând timid iarba înghețată în mirosul plăcut al ceții, 
înconjurați de verdele alpin. 

În apropierea prânzului am pornit spre Poiana Glăvoi, un vârf montan paralel cu cel pe 
care înnoptasem, tare drag nouă. După aproximativ două ore de drum, am ajuns, 
întâmpinați fiind de prieteni dragi. 

Parcă ajunsesem între două anotimpuri, deși amiezile erau prezente, în locurile în care 
timidele raze ale soarelui mângâiau pământul, toamna își punea amprenta însă la umbră, 
iarna pusese stăpânire pe natură, gheață, brumă și frig. 

Ziua am petrecut-o în tihnă, la soare, la un pahar de vorbă, acompaniați de prietenii 
noștri. Spre seară, care a venit destul de repede, tocmai se schimbase ora, am făcut un foc 
de tabără, temperaturile erau joase, așa că nu am zăbovit prea mult, am intrat repejor în 
Emibus unde era cald și bine. Fără semnal la telefon, fără Netflix sau alte modalități moderne 
de petrecere a timpului, am pus mâna pe o carte, care ne-a transferat rapid în lumea 
minunată a viselor. 

Dimineața a venit devreme, friguroasă și înghețată. Cafeaua am băut-o afară făcând 
mici observații despre eventuale modificări la izolația Emibusului. Acum că înghețase 
zdravăn afară, puteam observa zonele în care pierdeam căldura din interior. 

Agale, am pornit spre casă, nu foarte veseli, parcă mai puteam sta vreo câteva zile. Dar 
nu puteam pleca așa fără să mai vizitez câte ceva, chiar nu se putea, așa că am decis să ne 
oprim pe marginea lacului Ștei. 

Zona este în plină amenajare, trasee pentru biciclete, tiroliană, loc de grătar și locuri de 
campare. Reîntorși în mirificul peisaj al toamnei, înconjurați de păduri blânde, frumos 
colorate, am dezbrăcat hainele de iarnă, bucurându-ne vreo două ore de razele soarelui. 

Cu tristețe în suflet am început călătoria spre casă, unde ne așteptau proiectele foto în 
desfășurare. 

Până data viitoare... pupici cu sclipici! 

Cu drag, echipa plimbăreață Sdira și babirulo, Jurnal de bord. 

P.S.: Pentru a citi mai multe aventuri, ne puteți urmări pagina de Facebook Sdira și
babirulo, Jurnal de bord. 
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„OKTOBERFEST” LA 
„ASLAN”- Ediţia a IV-a 
Prof. PATRICIA IOJA 

Anul trecut credeam şi ȋmi doream tare să fie prima şi ultima ediţie a 
„Oktoberfest-ului” online la Aslan… dar din păcate şi anul acesta am avut 
parte de aceleaşi circumstanţe. 

În prima fază reticienţi şi apoi extrem de curioşi şi entuziasmaţi, 
elevii claselor a X-a B, C şi D au făcut o treabă excelentă şi gustoasă! Au 
gătit, cu sau fără ajutoare, delicii de pe plaiuri nemţesti şi austriece. Ca 
bonus al acestei „acţiuni culinare” s-au filmat şi s-au pozat ȋn timp ce 
găteau nemţeşte… au povestit ȋn germană şi cum au gătit, au dat indicații 
preţioase legate de reţetele alese şi, la final, au declarat că şi membrii 
familiei lor au fost extrem de ȋncântaţi de realizarea lor de tip 
„Masterchef”. Declara unul din elevi „Frau, l-am obligat pe tata să 
mănânce… şi a mâncat şi i-a plăcut, Frau!”…ce să zic Vlad… ne bucurăm şi ȋl invidiem. 

Una peste alta aş vrea să vă spun că sunt mândră de voi şi de realizările voastre şi mă 
bucur tare că aţi reuşit să impresionaţi şi să gătiţi nemţeşte! Gut gemacht Kinder!!!! Mai jos sunt 
câteva dintre părerile elevilor, dar şi părerea unei mămici legate de Oktoberfest. 

Chirilă Andra X. C: „Trotz der Pandemie, war das Oktoberfest 2021 ein echter Erfolg. Mein 
Team hat die berühmte Schwarzwalder Kirschtorte vorbereitet… jeder in seiner eigenen Küche 
mit seinem eigenen Ergebnis, aber am Ende waren alle froh, dass die Torte sehr gut geschmeckt 
hat. Das Projekt „Oktoberfest” hat nicht nur unsere kullinarische Fähigkeiten, sondern auch 
unser Wissen mehr entwickelt unde erfordert. Ich denke, dass ich für alles spreche, wenn ich 
sage, dass das Oktoberfest das interessanteste Projekt war.” (În ciuda pandemiei proiectul a fost 
un succes real... proiectul „Oktoberfest” ne-a dezvoltat nu doar capacităţile culinare, ci şi 
cunoştintele. Cred că vorbesc pentru toti când spun că acesta a fost cel mai interesant proiect) 

Biţă Raul X. C: „Das Oktoberfesst war eine pädagogische und kullinarische Erforderung. 
Meiner Meinung nach hat und das Projekt geholfen die deutsche Kultur besser zu verstehen, 
aber es hat uns gebracht uns besser kennezulernen. Das Rezept war sehr lecker. Meiner 
Meinung nach ist dieses Projekt sehr gut für die Schüler.” (Oktoberfest a fost o experienţă 
culinară şi pedagogică ... cred că acest proiect este un proiect foarte bun pentru elevi) 

Sara Bojincă, X. B: „Das Oktoberfest-Projekt ist bisher mein Lieblingsprojekt. Mit seiner 
Hilfe lernten wir neue kulinarische Traditionen aus dem deutschen Raum, die wir ausprobieren 
konnten. Spaß hatte ich mit meiner Kollegin Elena, mit der ich auch gekocht habe. Dieses Projekt 
ist eine unterhaltsame Möglichkeit mit einem Freund neue Kentnisse zu erwerben”. 
(„Oktoberfest este până acum proiectul meu preferat...”) 

Mario Grigoraş, X. B: ”Ich denke, das Oktoberfest ist eine großartige Idee für Schulaktivitäten, 
besonders in dem Nationalkollegium “Ana Aslan”, wenn Freunde wichtiger denn je sind. Die Aktivitäten 
werden in dieser Zeit stark unterbrochen, aber nicht das Oktoberfest,  Für mich persönlich war das 
Beste am Oktoberfest, einen Klassenkameraden zu treffen, mit dem ich wenig Kontakt hatte, und seit 
dem Oktoberfest sind wir gute Freunde geblieben und reden jeden Tag. Im kulinarischen Bereich hätte 
das Oktoberfest ein noch größerer Erfolg haben können, aber mit den Einschränkungen der Pandemie 
waren wir begrenzt, was uns aber nicht daran hinderte, eine warme Mahlzeit zu vervollständigen.” 
(Cred că „Oktoberfest-ul” este o idee excelentã pentru activitãţile elevilor extraşcolare şi şcolare, mai 
ales la Colegiul Naţional „Ana Aslan”, când prietenii sunt atât de importanți. 

Pentru mine personal cea mai frumoasã chestie la „Oktoberfest” a fost sã întâlnesc un 
prieten nou, cu care vorbesc zilnic şi acum… deşi au existat limitãri din cauza pandemiei, nu am 
fost restricţionaţi sã gãtim o masã caldã şi gustoasã). 

Mămica unui participant la Oktoberfest a ţinut ȋn mod special, să ȋmi scrie: “Aţi reuşit, vorbesc 
de copilul meu, să vă respecte şi să simtă tot mai mult aproape de sufletul lui!! Doamna e cea mai 
tare!! Stiţi cu cât drag a făcut reţeta... o oră nu s-a mişcat din bucătărie, lua loc şi verifica tot ce 
mişcă!!! A fost emoţionant!!! Copilul meu iubeşte ora dumneavoastră!! Mulţumesc mult!!” 

Incă o dată ȋmi râde inima şi sufletul de dascăl!!! Vă mulţumesc şi sunt tare mândră de 
magicienii din voi! 

Wunderbar!! 
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O CARTE ÎN ACTUALITATE: 
GRIPA SPANIOLA DIN 1918 ȘI CUM A SCHIMBAT LUMEA, 
autor Laura Spinney 

Prof. IONUȚ RETCA 

Fiecare dintre noi a putut constata și aprecia faptul că în 
istorie se manifestă tendințe, evenimente, la o scara mai mare sau 
mai restrânsă, care pot influența dinamica sociala fie într-un context 
determinat, fie pe o scară cu bătaie mai extinsă în timp. 

Tot asa, evenimentele care influențează istoria socială pot 
avea cauze distincte de cele strict politice, militare, statale sau 
conflictuale ,,sui generis’’. Efectele și chiar coincidențele legate de 
repetarea istoriei suscită și astăzi numeroase polemici, care se difuzează în corpul socio-cultural 
pe nivele diferite de percepție, comunicare și valorizare mai mult sau mai puțin obiective. 

Autoarea volumului,, Gripa spaniola din 1918”, Laura Spinney, de formație jurnalist de 
știință și colaborator a prestigioase reviste și cotidiene din occident a elaborat o analiză 
temeinica și documentată a ,,marii gripe’’care a făcut ravagii pe mapamond, între primavera 
lui 1918 și iarna 1920, pandemie care a răpus zeci de milioane de oameni pe toate 
continentele, într-o lume devastată deja de Primul Război Mondial, sau Marele Război cum a 
fost denumit de acea generație și în memoria colectivă. 

Utilizând un aparat de analiză complex, metode moderne de statistică și de studii de 
caz, reușește să captiveze cititorul - avizat sau profan - de impactul major avut în sec. XX de 
acea pandemie, descrisă în lucrare precum rezultă din titlul original în engleza - ,,The Pale 
Rider’’ - ca un eveniment devastator, aproape apocaliptic, într-o lume de început de secol în 
care nu exista O.M.S., în care radioul avea utilizări limitate și în care apăreau noi state 

națiuni pe harta politică a lumii, a cărei reflectare nu 
se putea regăsi în rețele de socializare sau ca efect al 
globalizării internetului sau ca reflex al drepturilor 
omului în țări democratice. 

Imaginea pregnant istorică a acestei pandemii a 
fost estompată, imediat după terminare, dar și în 
deceniile următoare de cele două conflagrații mondiale și 
de provocările apărute ulterior în lumea contemporană. 

Într-o lume în care nu era încă descoperită 
penicilina și nu se știa precis de mutațiile 
germenilor/virusurilor și în care genetica nu era nici 
măcar în stadiul incipient, s-a manifestat această 
epidemie, care a avut patru valuri majore. Aceasta a 
afectat o treime din populație, de la soldați până la 
refugiați, de la oameni simpli până la celebrități ale 
epocii precum: regele Spaniei, regina Maria a 
Romaniei, scriitorul Franz Kafka, Mahatma Ghandi, Fr. 
D. Roosevelt sau Mustafa Kemal Attaturk, primul
președinte al Turciei.
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Autoarea, în bună tradiție a abordării sociologice inductive și experimental-pragmatice 
britanice, reia și relatează o poveste din perspectiva celor care au trait și supravietuit 
evenimentelor, se bazează pe ultimele descoperiri din istoria recentă, pe studii de 
virusologie, psihologie socială sau de antropologie culturală, reușind să introducă cititorul 
sincronic în vâltoarea acelor vremuri deosebit de grele și grave, fără să îl încarce cu speculații 
nedemonstrabile sau cu viziuni conspiraționiste atât de actuale și facile acum. 

Cartea este o frescă ce ilustrează modurile cum pandemia a indicat riscuri și vulnerabilități, 
eforturi și reușite, lupte și ignoranșe, cum a supus la teste ingeniozitățile și cunoașterea 
științifică, cum a demolat mituri comunitare și a creionat speranțele unei lumi bântuite. 

Am citit acestă lucrare nu ca un specialist sau analist curios, ci ca un om pasionat de 
istoria sec. XX și din încă un motiv, care cred că este unul principal pentru mine, ca persoană, 
profesor ce caută răspunsuri bazate pe argumente pentru a ințelege ceea ce trăim acum. De 
aceea consider că această lucrare este un ghid și un instrument de a ințelege cauze și a prevedea 
efecte, de a estima plusuri sau lipsuri în modurile de gestionare, de a percepe adecvat reacții 
sociale, religioase, culturale sau instituționale în actualitate. Autoarea a elaborat lucrarea ca 
semn al împlinirii a 100 de ani de la sfârșitul acelei pandemii, dar istoria a aruncat un nou val al 
provocării exact ca o coincidență nefastă - ar zice unii, repetare istoricista - altii, lăsând parcă 
loc, ca o tristă ironie de tragedie antică pentru o continuare nedorită de nimeni. 

Volumul nu este doar o estimare a unui dezastru umanitar sau doar o sondare a unei 
lumi și asa tulburate de război, ci o reconstituire în cel mai pur stil monografic, a trecutului, 
care, cu altă față și cu alte implicații a revenit în actualitate din 2020. Dacă am privi istoria ca 
pe un parcurs în care drumurile se încrucișează și în care urzeala, așa cum scria însuși 
Machiavelli, lucrează, atunci am fi convinși că Zeul Istoriei are o haină cameleonică pe care o 
scutură din când în când asupra lumii. 

În ultimul an de razboi, 1918, asistam la o punere în mișcare a unui imens aparat 
propagandistic și de cenzură, orchestrat de toate țările beligerante care nu doreau ca 
inamicul să cunoască slăbirea militară, economică pe care o sufereau sub influența bolii. 
Manipularea sau ascunderea adevarului este o armă foarte eficientă în situații de criză sau 
de dezastre, fapt care se manifestă și azi chiar în lumea zisă liberă. 

La declanșarea fiecărei pandemii stă o întâlnire dintre un microorganism care provoacă 
boală şi o ființă umană. Dar întâlnirea aceea, precum şi evenimentele care au cauzat-o şi cele care 
rezultă din ea sunt determinate de numeroase alte evenimente care se produc simultan - poate fi 
vorba de război, de vreme, de costul vieții sau de ideile despre microbi, oameni şi spirite. 

,,Pandemia, la rândul ei, afectează prețul pâinii, ideile despre guverne, uneori chiar şi 
vremea. Este un fenomen social şi biologic în egală măsură, care nu poate fi separat de contextul 
istoric, geografic şi cultural. Felul în care mamele şi bunicile din Africa povestesc un eveniment 
conferă greutate acestei bogății contextuale, chiar dacă evenimentul nu durează multă vreme. 

Această carte îşi propune să procedeze în aceeaşi manieră. Momentul e potrivit. În 
deceniile care au urmat imediat pandemiei, singurii oameni care au studiat fenomenul, în 
afară de funcționarii companiilor de asigurări, au fost epidemiologi, virusologi şi istorici ai 
medicinei. Şi totuşi, de la sfârşitul anilor 1990, istoriografia gripei spaniole a explodat, iar 
amploarea atenției recent acordate s-a făcut remarcată prin natura ei multidisciplinară. 

Acum sunt interesați de ea nu numai istorici, ci şi economişti, sociologi şi psihologi. 
Fiecare dintre ei şi-a îndreptat privirea asupra unui alt aspect şi datorită lor s-a schimbat şi 
înțelegerea noastră. De multe ori însă cercetările lor sunt îngropate în reviste de specialitate, 
aşa că această carte încearcă să le reunească, să împletească toate aceste fire pentru a 
alcătui un portret mai coerent al bestiei, cu toate aspectele gloriei sau ororii ei’’, descrie cu 
plasticitate autoarea. 

De aceea un asemenea studiu-eveniment, a cărui parcurgere seamănă cu un roman 
polițist autentic merită lecturat și mai ales considerat ca o lecție de documentare plină de 
învățăminte și de actualitate. 
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SCRISOARE PENTRU ELEVI 
15 septembrie, 2019 - „Au trecut patru zile de când sunt boboc la liceul unde am vrut 

să ajung încă din clasa a patra, cum ți-am mai zis, jurnalule. Colegii mei nu sunt vorbăreți, am 
povestit doar despre ce pasiuni avem. Am împărțit și un corn cu fata din stânga. Probabil va fi 
colega mea de bancă. Așa e la început, până într-a doișpea sigur vom fi de nedespărțit cu toții”. 

Asta scriam în urmă cu ceva timp. Imaginație nemărginită și val de entuziasm fără 
oprire. Dacă singurele zâmbete ale colegilor din orele când unul dintre noi făcea o glumă mai 
bună am apucat să le văd doar 6 luni, în primul semestru de bobocie, vă rog pe voi, bucurați-
vă și pentru noi de pauzele când vă adunați la colț să discutați despre noii colegi, bătăile cu 
bulgări din curtea școlii, sandwich-ul împărțit cu colegul de bancă fiindcă întârziai la română 
dacă te opreai la magazinul din colț și pedeapsa cu ieșitul la tablă pentru că ai râs până la 
urechi de întâmplarea prietenei tale. Puține rânduri, multe amintiri… 

Fiți fericiți că vă aflați în bănci! 6 ore la biroul de acasă, vecinul cu bormașina, 
internetul care „zboară” mai repede decât pauza de 10 minute în care mănânc lapte cu 
cereale, un festin,  nu chifla delicioasa cu susan împărțită cu alți trei de lângă mine, nu sunt 
mai frumoase. Tabla se vede „în ceață”, data viitoare uită-te la tablă și gândește că vedeam 
dublă ecuația sau botezam marii Domnitori fiindcă se întrerupea. Bucură-te că înveți corect și, 
când ești ridicat la răspuns, auzi șoapta colegului la o întrebare capcană, nu ecoul din cameră. 

Socializați și petreceți timp împreună! După ore obositoare, mergeți la cafeneaua de 
lângă Medicină și povestiți despre ce s-a întâmplat astăzi, temele grele și lecția fără sfârșit de 
la ultima oră. Dimineața, pe muzica jazz de lângă pietoni, beți împreună cafeaua cu gust de 
„încă o zi”. E mai amară în bucătărie sau sorbită fugitiv când profesorul nu e atent la 
computer. Dacă se zvonește în liceu de vreo excursie, primii pe listă mereu să fiți! Voiam să 
călătoresc mult cu colegii, dar trebuia să ne ghidăm după rata de infectare, nu după 
disponibilitatea cabanei din vârful dealului. Să nu fie vecini care să audă muzica până 
dimineața după ziua lungă de plimbări prin împrejurimi. 

„Anii de liceu sunt cei mai frumoși”  Celebra replică pe care noi o considerăm un clișeu 
acum. Odată cu sunatul clopoțelului de final, peste un an și ceva, nu o să ne mai revedem în 
formulă completă. Nu că ar fi fost lungă perioada de privire ochi în ochi, fără mască. Chipul 
profesorilor va rămâne o amintire plăcută când băncile facultăților ne vor aștepta. 
Revederile la terasă în centru, fără mască, test, sau certificat, din nou, mult mai frumoase. 
Patru  ani se duc repede. Nu ezitați să învățați orice, distracția să fie și ea planificată vineri 
sau sâmbătă, după teme. Noi nu aveam voie să stăm la masă toți împreună, să mergem la 
zile de naștere la casa de la sat fără să mărim ochii dacă o colegă tușește fiindcă a stat în 
ploaie să aștepte firobuzul. Poate șansele voastre sunt mai mari să vă convingeți de adevărul 
„clișeului”, nici ale noastre nu s-au sfârșit încă… 

Mâine, mă voi așeza în ultima bancă și voi arunca o privire mai pătrunzătoare spre 
colegi. Mă bucur că suntem împreună cu toții. Probabil nu pentru mult timp, rata crește din 
nou. Voi repeta lecția la biologie și nu pot anticipa dacă mâine vom fi tot cu fața la tablă, sau 
nu. Tot ce trebuie să faceți e să vă bucurați de ceea ce vă înconjoară, după acești ani. Noi 
sigur asta o să facem! 

Cu drag, BIANCA IGNAT 
Clasa a XI-a B, 

elevă în timpul Pandemiei 
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1989, POARTA  
SPRE LIBERTATE? 
CEVA CE NU ȘTIAȚI... 
DIANA NICOLETA COCÎRCĂ 
absolventă a Colegiul Național „Ana Aslan” Timișoara, Promoția 2013

„Sunt Elena. Am 17 ani și m-am săturat! M-am săturat de cuvinte spuse și negândite, de 
aspirații deșarte. În fiecare dimineață, înainte de a începe orele, trebuie să cântăm Imnul, un 
cântec care mă face să vreau mai mult. Nu mai vreau mămăligă cu frișcă, vreau un tort 
adevărat. Fir-ar! Sunt o mască și cu mine însămi. 

Vorbesc în metafore pentru că, de obicei, trebuie să îmi cenzurez gândurile, ca nu cumva 
să jignesc sistemul, să-i pun la îndoială ,,perfecțiunea”. Ceea ce vroiam să spun e că vreau 
libertate în adevăratul sens al cuvântului, nu libertatea de suprafață care se vehiculează acum: 
vreau să aleg cât zahăr să cumpăr, nu la ce coadă să stau pentru a primi rația lunară. 

Mă uit la colegii mei și oricât aș vrea nu văd aceeași dorință, nici măcar o sclipire din ea. 
Poate au și ei măști ca mine. În aparență, oricum, suntem la fel: fetele au sarafne albastre, 
cămașă albastră cu cravată roșie cu tricolor și, să nu uităm de nelipsita ,,cordeluță” pe care dacă 
nu o avem suntem aspru pedepsite; băieții au uniformă bleumarin, cămașă albastră cu cravată 
roșie cu tricolor. Ceea ce avem în comun (fetele și băieții) afară de culorile uniformei, sunt 
matricolele, fiecare cu altă inscripție: numele. Aceste matricole mă trimit cu gândul la vacile din una 
din Întreprinderile Agricole de Stat la care lucra bunica mea. Acolo vacile erau numerotate pe piele. 
Mi se pare uimitoare asemănarea, faptul că noi eram însemnați ca și ele, cu matricolele, doar că la 
noi se folosesc nume, iar la ele numere. Dacă lucrurile vor continua așa vom primi și noi numere, în 
funcție de gradul de îndobitocire la care ajungem. Nu vreau să ajungem așa. Trebuie să fac ceva! 
Multe nopți nu am dormit. E riscant să înfrunt acest sistem, atât pentru mine cât și pentru 
familia mea. Trebuie să o fac însă, vreau să aflu dacă și colegii mei au măști, și mă voi ruga să nu 
dau de unul fără mască; asta ar însemna să aduc un lup la o stână fără cioban. Mi-am făcut 
planul, bilete pentru fiecare dintre ei - bilete pe care am scris locul: camera mea, ora: 20:30, 
după ce se lasă seara. Am stabilit ca fiecare să vină pe rând, să nu dăm de bănuit. 

Au ajuns toți, unul nu lipsește! Mă uit în ochii lor să văd dacă ar putea fi vreun trădător. 
Raul, că tot are ochi albaștrii... am glumit... e doar un băiat cu ochi albaștrii la propriu. 

Trag draperiile, dau drumul la robinet și inspir adânc. Am o mică îndoială, poate nu e bine 
ceea ce fac sau poate nu am acoperit îndeajuns ,,ochii și urechiile” camerei. În fine, încep a 
spune tot ce mă frământă: faza cu libertatea, uniformele, matricolele, tot ritualul pe care l-am 
făcut înainte de a vorbi și tot ce ține de libertate... Am spus tot... 

Mi-e teamă să ridic ochii, să mă confrunt cu reacțiile lor. Îmi fac curaj, ridic privirea și le 
văd ochii pironiți. M-am speriat, m-am gândit că sunt singura cu mască, dar când văd crisparea 
cum pune stăpânire pe fața mea toți colegii au venit într-o îmbrățișare de grup. Au fost ușurați 
că cineva a spus-o cu voce tare. Am picat de acord că trebuie să facem ceva, aveam nevoie de 
un conducător. Atunci, Andrei a spus că el s-a confesat pastorului Laszlo Tokes și crede că el ar 
fi un bun lider pentru că împărtășește aceleași idei. 

Am picat de acord ca următoarea întâlnire să aibă loc săptămâna viitoare la aceeași oră, 
în același loc, doar că de data aceasta, Andrei va veni cu pastorul. 
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Mă simt mult mai liniștită acum că prietenii mei au aceleași convingeri, iar mie mi se pare 
că vechiul cântec ,,Deșteaptă-te române!” își merită numele deoarece micul nostru grup e pe 
cale de a deștepta pe toți românii. 

La următoarea ședință, Andrei s-a ținut de cuvânt și a venit cu noul nostru lider. Pastorul 
a fost șocat de entuziasmul și curajul nostru, nu-i venea să creadă că o mână de liceeni încearcă 
să-și schimbe dramatic soarta lor și a multora care gândesc la fel dar nu au curajul să o spună. 

Pe când încercam să punem la cale noi metode prin care să descoperim atât oameni cu aceeași 
mentalitate cât și punctele slabe ale sistemului, cinci bărbați îmbrăcați în civili au dat buzna peste noi. 
Primul lucru pe care l-am făcut a fost acela de a-l ascunde pe conducătorul nostru, căci noi eram ca o 
turmă de oi condusă de un leu, spre deosebire de ,,leii” conduși de o oaie care ne-au surprins. 

L-am văzut pe Laszlo cu fața acoperită sărind pe geam fără a fi observat de securiști.
Am rămas doar noi și eram speriați, mai ales când am observat că indivizii erau înarmați.

Am fugit. Am fugit fiecare unde am văzut cu ochii. Au început să tragă și un glonte rătăcit mi-a 
nimerit piciorul. M-am târât spre ieșire, încercând să scap, dar mâna, parcă inuman de 
puternică a securistului, m-a luat pe sus... 

M-am trezit într-un miros insuportabil de urină. Când am văzut gratiile, am realizat unde
sunt. Era cu mine un tip, Victor după cum aveam să aflu mai târziu. Tatăl său avea legăturile 
necesare pentru a-l scoate de la închisoare, dar doar după 24 de ore. Sincer, cred că ar putea fi 
eliberat și mai repede dar că tatăl vrea să îi dea fiului o lecție. 

O dată la două ore eram scoasă din celulă și dusă într-o cameră unde îmi erau cerute 
numele celorlați participanți la ,,păcatul de a gândi”. Cum nu aveam în plan a dezvălui vreun 
nume, eram bătută până când leșinam... 

M-am trezit udă leoarcă în celulă lângă Victor. Era foarte speriat de halul în care
arătam...abia îl vedeam, nu înțelegeam ce vroia să îmi zică. Credeam că vrea să mă convingă să 
dezvălui numele celorlalți. Să fiu sigură că înțelege am țipat: NU SPUN NICIUN NUME!...” 

„Sunt Victor. Am 21 de ani și tocmai ce am ieșit din închisoare datorită tatălui meu. 
Probabil tata a vrut să mă învețe o lecție dar ceea ce am văzut eu a fost traumatizant. Elena a 
murit. Înainte de a muri mi-a lăsat în brațe un caiet care părea a fi jurnalul ei. Astfel, am aflat că 
o puștoaică de 17 ani a încercat să deschidă o poartă spre libertate. Vreau ca eforturile ei să nu
fie în zadar, așa că am să merg eu să-l caut pe respectivul conducător al mișcării eșuate.

L-am găsit. I-am relatat tot ce mi s-a întâmplat ca pe o confesiune. Atunci am aflat că din ce în 
ce mai mulți oameni se alăturau concepțiilor inițiate de Elena. Am vorbit cu tatăl meu. Aveam 
nevoie de un pretext pentru a începe o adevărată revoltă. Mi-a spus că poate aranja el. A dat două 
telefoane și, în fața parohiei pastorului, și-au făcut apariția doi indivizi care l-au anunțat pe Laszlo că 
trebuie să elibereze locul deoarece va fi înlocuit. După acest anunț, bărbații au plecat. 

Au trecut câteva ore, timp în care, în fața parohiei, s-au strâns toți cei ce făceau parte din 
gruparea secretă și câțiva enoriași pentru a-l susține pe pastor. Astfel au început protestele la 
Timișoara. Proteste care, încet, s-au transformat într-o adevărată revoluție...” 

,,Tot Victor. Am 40 de ani. Dacă se pune întrebarea «1989, Poarta spre libertate?» aș 
răspunde categoric da! Elena e cea care a deschis poarta, noi toți am urmat-o, doar că am fost, 
unii dintre noi, mai norocoși. Nu a trebuit să plătim prețul pe care l-a plătit ea. 

Bineînțeles că nu doar ea a plătit acest preț, sunt mulți alții care au plătit același preț 
pentru a obține libertatea absolută. Diferența dintre ei și Elena e aceea că ea a stabilit scopul, 
iar ei l-au îndeplinit. 

Poate nu realizați ce a fost înainte de 1989, faptul că primeai mâncare cu porția, nu puteai 
să-ți exprimi gândurile și ideile, iar dacă erai cel mai bun, nu puteai să o demonstrezi. Sistemul 
te forța să te uniformizezi conform unei matrice. Sunt sigur că ați mai auzit aceste lucruri, însă, 
nici nu vă puteți imagina cum este să le trăiți! 

Întrebarea «1989, Poarta spre libertate?» e o jignire, răspunsul fiind atât de evident: DA! 
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1989, POARTA  
SPRE LIBERTATE? 
„L.” 
PAUL BULZAN 
absolvent al Colegiului Național „Ana Aslan” Timișoara, Promoția 2013 

Marți, 24 martie 2009, 9:50 
Se sună de ieșire, s-a terminat ora de isto. Profa' mi-a spus să îmi pun mintea la 

contribuție și să fac un eseu cu tema „1989, Poarta spre libertate?”. A zis că am termen trei 
săptămâni. Până atunci pot să fac și cinci eseuri. 

Luni, 6 aprilie 2009, 8:55 
Vine elevul de serviciu să-mi spună că l-a trimis profa de isto să-mi transmită că vrea eseul 

mai repede și că trebuie să fie gata pe mâine, dar că ea știe că eu sunt elev silitor și l-am făcut 
deja...Fir-ar! Am deja planuri cu Estera, se pare că trebuie anulate. 

Luni, 6 aprilie 2009, 15:38 
Mă sună Estera, e încântată de porția de tortellini promisă, deci de întâlnirea noastră. „Și 

eu”, zic. Nu am putut să o refuz. 
Luni, 6 aprilie 2009, 16:30 
Am ajuns la restaurantul cu pricina. Cum naiba să îi explic eu Esterei că am de predat un 

eseu mâine? În fine, o zăresc venind, cu gura până la urechi, ca de obicei. 
Intrăm în restaurant și îi spun bătrânelului de la tejghea că vreau două porții de tortellini. Nu 

are. Cum să nu mai aibă tortellini într-un restaurant ca ăsta? Mergeam bombănind spre masa la 
care s-a așezat Estera și, după câteva minute, bătrânul se întoarce la mine (fir-ar, m-a auzit, ori are 
aparat auditiv de ultimă generație, ori a învățat să citească pe buze de la spate) și spune: 

„Știți unde eram eu acum 19 ani? Sigur nu mă plângeam că prietena mea vrea tortellini și 
moșneagul de la tejghea nu are să-mi dea. Eram în gară împreună cu soția mea, care conform 
spuselor lui X, cel mai bun prieten al meu care era și medic, trebuia să nască acum două zile; 
așteptând un tren care conform programului era deja aici. Probabil vă întrebați de ce nu eram 
la spital, dacă soția mea trebuia să nască din clipă în clipă; pentru că spitalul devenise locul 
unde securiștii îmbrăcați în civil executau pe cei care, impulsonați de victoria României ce ne 
califica la un Campionat Mondial după 20 de ani, credeau că pot face totul, inclusiv să obțină 
libertatea. Acea libertate care nu e apreciată la adevărata valoare azi și care, atunci era dorită 
de toată lumea, doar că puțini îndrăzneau să-și mărturisească această dorință. 

În gară, eram doar noi doi - trei dacă îl numărai și pe bebelușul nenăscut. Liniștea 
mormântală din gară a fost brusc întreruptă de către cei care anunță sosirea trenului din 
Oltenia - trenul pe care îl așteptam noi. Din vagoane a început să coboare un șir parcă nesfârșit 
de oameni. În mulțimea de civili se putea zări un număr modic de angajați ai armatei. Când 
intenționam să urcăm în tren, am fost opriți de către un ofițer care ne informa că plecările din 
oraș erau interzise până când protestele vor fi oprite. În acel moment, am realizat care era 
scopul tuturor acestor oameni. Am simțit mâna soției care m-a strâns cu putere când a auzit de 
interdicție. Imaginându-mi cele auzite despre spitalele de aici, am bruscat mâna fermă a 
ofițerului, care, fără ezitare, m-a pocnit. În momentul loviturii, din cauza șocului, soției mele i s-
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a rupt apa. În timp ce eu încercam să opresc sângerarea nasului, o zăream pe soția mea cum se 
târa, căutând un loc de sprijin deoarece începuse travaliul. Alergam spre soția mea, în gând 
dând frâu liber celor mai alese înjurături la adresa ofițerului mult prea fraged pentru 
autoritatea pe care o impunea. Mă simțeam nefolositor lângă soția mea care țipa de durere, 
când s-a auzit un grup de protestatari scandând: „Nu vă fie frică, Ceaușescu pică!”. Am aflat că 
acel șir nesfârșit de oameni sunt muncitori trimiși pentru a înnăbuși demonstrațiile așa-zișilor 
„huligani și unguri” ce devastează Timișoara. Se spune că există momente când Dumnezeu 
oprește timpul: poate pentru că nu vrea să vadă ce se va întâmpla, cu toate că știe; sau poate că 
ar vrea să oprească totul, dar ne iubește atât de mult încât liberul arbitru își spune cuvântul. 
Acesta era un asemenea moment, preț de două secunde scandalurile s-au oprit, zarva 
muncitorilor a încetat, totul încremenise; mai puțin glasul soției mele care îmi sfâșia inima. Cum 
se sfârși acest moment, ofițerul ordonă muncitorilor din Oltenia să-i liniștească pe protestatari. 
Era o luptă între oameni cu aceleași concepții. Nu aveau nici cea mai mică idee de ce se luptau 
între ei: protestatarii luptau pentru libertate, iar muncitorii credeau că luptă pentru a elibera 
orașul. În esență, același scop abordat din două puncte de vedere diferite. În tot acest haos, eu 
încercam să îmi protejez soția, care nu știa ce se întâmplă în jurul ei. Observam că lupta se mai 
domolise, au început discuții aprinse, iar cele două părți au realizat că luptă pentru aceeași 
cauză. Mulțumiți că și-au dat seama la timp de situație, și-au îndreptat atenția spre cei răniți. 
Ofițerul, uimit că muncitorii s-au alăturat „vandalilor”, nu a irosit nicio clipă și a chemat armata! 
Nici nu am realizat când au sosit „ajutoarele” ofițerului. Civilii scandau „Libertate!”, iar armata 
nu a ezitat să tragă. De când am fost bruscat de ofițer, până la această a doua luptă, timp de 
câteva ore, soția mea a fost în travaliu. Nu mai eram conștient de ceea ce se întâmplă în jurul 
meu. Universul meu se limita la soția mea, care o aducea pe lume pe fiica noastră. 

Beblușul țipa. Era sănătos. Ochii mei au rămas ațintiți asupra unui semn de pe gâtul ei. 
Ceva ce semăna cu o libelulă. 

Am fost trezit la realitate de soția mea care repeta obsesiv „Cordonul!!...Cordonul!!”. Nu 
aveam nici un obiect ascuțit care ar fi putut să taie cordonul. Eram disperat. Singura soluție era 
o armă. La câțiva pași de noi, era cadavrul unui tânăr, iar lângă el o armă. Probabil scăpată din
mână în timpul căderii. Pentru câteva momente, mi-am lăsat soția singură cu fiica nou-născută
în brațe. Am dat buzna și am luat pistolul de lângă mult prea tânărul protestatar. Am fost călcat
în picioare de cei care se fereau de gloanțe; dar în cele din urmă m-am întors la familia mea.

Am luat fetița în brațe și, cu mâna tremurândă, ținându-mi respirația, am tras... Glonțul a 
retezat cordonul. Am vrut să împărtășesc sentimentul că totul e bine cu soția mea, dar când mi-
am ridicat privirea spre ea, am văzut imaginea ce mi-a bântuit nopțile ani la rând. Fața soției 
mele era plină de sânge...a fost împușcată în cap.” 

Amândoi am tresărit când bătrânelul s-a oprit din povestit. Se uita cu duioșie la fata care 
ne aducea alte paste, nu tortellini. 

Inițial nu am înțeles de ce se uită tocmai la ea cu duioșie...Când fata se îndepărtă, am 
observat pe gâtul ei libelula... 

Ascultând povestea moșneagului, am început să apreciez lucruri care până acum îmi 
păreau a fi „din oficiu” și m-am bucurat când mi-am dat seama cât de norocos sunt că eu nu 
trebuie să trec prin acele experiențe groaznice pentru a avea libertate și propria familie în 
siguranță. Mă gândeam că toată treaba cu eseul e o nouă metodă de a pierde timpul. Asta am 
crezut inițial, dar până la urmă s-a dovedit că am greșit. Acum pot să afirm cu fermitate că 1989 
e poarta spre libertate - libertate care, mai devreme sau mai târziu, într-un mod mai frumos sau 
unul mai tragic, învățăm să o apreciem la adevărata valoare, la adevăratul preț. Prețul multor vieți. 

Înainte de a pleca, l-am întrebat pe bătrân cum se numește fiica lui. Ne-a răspuns: Liliana. 
Atunci am înțeles atât numele cât și „lozinca” restaurantului. Localul se numește „L.” Iar 
„lozinca”, ca o explicație: „De la Libertate. De la Libelulă. De la Liliana...”. 
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GÂNDURI DE ABSOLVENT 
ANDREI EBERLING, student anul I

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 

„Vă mulțumesc pentru toate clipele inedite, amintirile unice și prieteniile care vor dura o viață...” 

Bună ziua, dragi profesori, dragi colegi! În 
minutele următoare aș dori să vă transmit câteva 
fărâme din experiența noastră în Colegiul Național 
„Ana Aslan” Timișoara. 

Se spune că un profesor trebuie, mai întâi, să 
fie prietenul elevilor și, mai apoi, îndrumătorul lor, iar 
noi, din fericire, am fost înconjurați de prietenie. De 
exemplu, Doamna profesor Chevereșan ne-a fost 
alături la bine, în cadrul multor ore pline de râsete, 
de glume care mai de care mai picante, dar și la rău, 
când am dat de graiul greoi al lui Creangă, luceafărul 
întors al lui Barbu sau de enigmatica Otilia. 

Domnul profesor Ardelean, oră de oră, a încercat să ne deschidă porțile abstractei 

matematici și, în clasa a douăsprezecea, după o perioadă complicată, cu ore on-line, ne-a oferit 

ajutorul și suportul de care aveam nevoie. 

Doamnă profesor Dolinschi, ne-ați oferit, încă din clasa a noua, o previzualizare a lumii 

medicale prin intermediul unei zile de vineri care avea să ne schimbe parcursul școlar: primul 

contact cu proiectul „Sanitarii pricepuți”. Prin intermediul acestei activități extracurriculare, am 

învățat cum să lucrăm în echipă, cum să acționăm în situații critice, dar, cel mai important, cum 

să o salvăm pe Ana (după ce am omorât-o de nenumărate ori). Sper ca această activitate să 

dureze chiar mai mult decât va rezista Aslanul! 

Doamnă profesor Dumitru, ați reușit să ne captați atenția prin intermediul 

experimentelor rare, dar care ne făceau ziua mai bună. Vă mulțumim pentru ca ați avut răbdare 

cu noi și pentru că nu ne-ați pedepsit, chiar dacă nu eram cea mai liniștită clasă. 

Mulțumim, în special, doamnei profesor Groza care, deși putea să se bucure de liniștea și 

confortul casei sale împreună cu Tomiță, a ales să ne împărtășească tainele chimiei și, cel mai 

important, să ne suporte toate „perlele”. 

Teacher, în zilele  noastre cele mai grele, dumneavoastră știați mereu cum să ne luați, 

cum să ne ridicați moralul, cum să ne aduceți zâmbetul atât de necesar, dar și să ne motivați să 

continuăm să lucrăm, să învățăm mai temeinic, pentru a deveni oameni mari. Datorită 

ajutorului dumneavoastră, suntem capabili să purtăm o conversație în limba engleză oriunde, 

oricând. 

Frau, chiar dacă eu am interacționat cu dumneavoastră doar un an, sunt mândru să afirm 

că orele dumneavoastră ne-au oferit o sursă vastă de cunoaștere, dar și de glume și râsete. 

Madame, dumneavoastră, ne-ați înțeles mereu, lăsându-ne în pace când simțeați că nu 

mai putem, dar, atunci când eram în forță, ne-ați luat tare, pentru a ne descurca atunci când 

vine vorba de limba franceză. 
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Domnule profesor Andrei, vă mulțumim pentru că ne-ați permis, pe lângă ora 

dumneavoastră, să revizuim diverse materiale, necesare pentru pregătirea noastră. 

Doamnă profesor Sârbu, în cei trei ani de colaborare, ne-ați primit, în mare parte, cu o 

figură senină, gata de treabă, până se blocau calculatoarele... 

Domnule profesor Lazici, dumneavoastră ați avut grijă atât de fizicul, cât și de psihicul 

nostru, ducându-ne la plimbare prin parcuri și punându-ne la dispoziție mingi, palete, 

încurajându-ne să facem sport, oricum l-am face, doar să-l facem. 

Doamnă profesor Gugonatu, vă mulțumim pentru că de fiecare dată când aveam nevoie 

să vorbim cu cineva, când aveam nevoie de o părere, de un sfat sau pur și simplu de cineva care 

să ne asculte, ne-ați primit cu drag și nu ne-ați lăsat să plecăm până nu ați observat un zâmbet 

pe fețele noastre, dar și pentru faptul că, în clasa a zecea, ați transformat o materie complexă, 

psihologia, în discuții pe înțelesul tuturor. 

Domnule profesor Lugojan, în fiecare oră ați reușit să ne captivați prin informațiile 

prezentate, dar și prin maniera inedită de predare și vă mulțumim pentru că ați făcut în așa fel 

încât orele să se desfășoare ca o discuție între prieteni, cu glume bine venite și teme actuale. 

VIVA JUVENTUS! 

Doamnă director, dumneavoastră ne-ați demonstrat că dacă se dorește ceva, se poate 

face, chiar dacă factorii sunt împotrivă. Cu o clădire care dispune de dotări improprii, cu 

surprinzător de puține fonduri și cu mentalități diametral opuse, ați reușit să ne oferiți mai 

multe posibilități decât au avut parte majoritatea elevilor timișoreni. Vă mulțumim pentru că 

ne-ați oferit o școală, nu o instituție. 

Doamna dirigintă, dumneavoastră ne-ați dat șansa de a ne afirma, de a ne dezvolta atât 

pe plan personal, cât și pe plan profesional, prin multitudinea de activități și concursuri în care 

ne-ați oferit suportul necesar și ne-ați inspirat mereu ideea că vom reuși, că vom câștiga, că 

vom da dovadă de clasă, eleganță, că ne vom impune printr-o prestație frumoasă, iar, de la 

„Procariotele doamnei Mandae”, ne-ați transformat în „Campionii doamnei Mandae”. Vă 

datorăm faptul că ne-ați scos în lumea bună, printre profesori, directori și inspectori, astfel 

pregătindu-ne pentru momentul în care vom interacționa zilnic cu astfel de oameni. Viața de 

licean nu o vom asocia cu materia predată ci cu experiențele acumulate în excursii și activități 

extracurriculare. Nu vom uita niciodată prima excursie, la Târgu Mureș, în care niște boboci 

dezorientați și puțin timizi au început să interacționeze și să se cunoască, astfel realizându-se 

fundația unei frumoase prietenii. Întipărite în cortex vor rămâne experiența de la Cluj-Napoca, 

când am dat de „Stăpâna Casei”, un personaj nepoliticos, aerul tipic al Bucureștiului de vară, 

cascadoriile de la Satu Mare și interesantul Târnăveni, din fiecare excursie învățând o lecție de 

viață, pe lângă multiplele lecții culturale. În cadrul trupei „Aslăneștii”, am petrecut multe după-

amiezi, pline de haz și de experiențe inedite. Vă mulțumim pentru că ne-ați făcut să ne gândim 

la dumneavoastră ca prietenul Mandae, nu profesorul Mandae! 

În acești patru ani, am avut parte de un colectiv minunat, cu grupuri care au avut un loc 

pentru fiecare, fără discriminări. De cele mai multe ori, o dimineață monotonă se transforma 

într-una plină de culoare, o pauză dinaintea unei lucrări importante, plină de stres, într-o pauză 

relaxată. Omogenitatea noastră s-a văzut cel mai bine în excursiile în care stăteam unii lângă 

alții, mâncam ce prindeam unii de la alții și transformam liniștea nopții în „râsetele animalice”, 

de multe ori, răsăritul prinzându-ne veseli și plini de viață (PRIETENII ȘTIU DE CE!). Vă 

mulțumesc pentru toate clipele inedite, amintirile unice și prieteniile care vor dura o viață, dragi 

colegi, dragi prieteni! 

(Discurs rostit la GALA ABSOLVENȚILOR CLASEI A XII-A B - PROMOȚIA 2021, 3.06.2021) 
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GÂNDURI DE ABSOLVENT 
TANIA ANA-MARIA VULPENARU, studentă anul I
Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest Timișoara 

„Dacă ai ambiție și dăruire, reușești orice îți propui!” 

Stimaţi profesori și dragi colegi, 
După atâtea combinări de n luate câte k, de permutări și aranjamente, 

de încercări pentru acest discurs, în sfârşit contextul nostru, ajutat de 
emisfera stângă cerebrală a ales această variantă. În ultimii 4 ani, 
cunoştinţele noastre au depăşit nivelul mării. Încă de la etnogeneza noastră 
am fost într-o continuă transformare de stare ce ne-a adus la rangul de 
domnitori peste propria persoană.Toate informaţiile au fost atent selecţionate 
pentru a crea o armonie a undelor ca aceea dintr-o orchestră. Dirijorul a fost 
diriginta noastră, care ne-a fost mereu alături când am avut nevoie, fiind 
nedespărţită de noi aşa cum şi subiectul este nedespărţit de predicat. 

Am învăţat multe în aceşti 4 ani, de pildă, de ce celula îndeplineşte 
funcţiile organismului sau cum să calculăm dobânda şi ce sunt cererea şi 
oferta, toate acestea rămânând bine ancorate în cultura noastră generală precum câmpurile 
într-o bază de date. Am învăţat că atunci când scriem un eseu să avem la îndemână o ciornă pe 
care trecem ideile ce le vom dezvolta mai apoi. Dar cel mai important lucru pe care l-am învăţat 
a fost să lucrăm în echipă, să ne sincronizam la fel de bine că jucătorii de fotbal între ei, am 
învăţat să ne acceptăm unii pe ceilalți indiferent de vârstă, rasă sau etnie. Am învăţat că totul 
este posibil. Niciodată să nu spui niciodată,  iar dacă ai destulă ambiţie şi dăruire, reuşeşti orice 
îţi propui. 

În ciuda diferențelor de opinii dintre noi, colegii, într-un final am ajuns la un acord pentru 
a putea convieţui într-o societate ce timp de 4 ani nouă ne-a fost ca o a doua casă. Este un 
sentiment ciudat, deoarece un ochi plânge şi unul râde pentru că deşi cu toţii ne bucurăm că se 
termină perioada liceului şi vine perioada studenţiei, totuşi ceva o să ne lipsească. O să ne 
lipsească profesorii şi colegii. Ne vor lipsi momentele în care ne trezeam dimineaţa şi cu toate 
că nu aveam chef de şcoală făceam un efort ce în acele zile părea fantastic şi veneam la şcoală 
unde vedeam aceleaşi fețe în fiecare zi. Şi multe astfel de momente şi stări o să ne lipsească, iar 
noi vom fi la mii de mile distanţă unii de ceilalţi, dar ne vom aminti cu plăcere de povestea de 
dragoste dintre Francesca şi Paolo sau iubirea dintre Ştefan Gheorghidiu şi Ela sau iubirea dintre 
Otilia şi Felix Sima, ne vom aminti de aceşti ani ca anii în care am crescut, în care ne-am 
maturizat ca şi personajele din romane şi am învăţat să ne cunoaştem pe noi înşine. 

Acesta nu este un sfârşit, este doar un început. Un început al perioadei de finisare a 
construcției ce a fost ridicată în acești 4 ani. Suntem azi aici, în 2021 și sunt absolut sigură că ne vom 
revedea și peste 10 ani, în 2031, și în 2041, și de ce nu și peste 70 de ani, tot în această formulă. 

Acesta nu este nicidecum un discurs în care zicem adio. Este doar un mesaj de Au revoir!, 
Auf Wiedersehen!, Goodbye!, La revedere! sau oricum vreți să îi ziceți. 

Noi, clasa a XII-a B, le mulțumim domnilor profesori încă odată pentru tot ce ne-au 
învățat, pentru că ne-au fost alături, pentru că ne-au sfătuit și ne-au îndrumat și îi mulțumim și 
doamnei diriginte pentru tot ce a făcut pentru noi, pentru fiecare în parte și pentru că a știut să 
treacă peste toate răbufnirile noastre, peste toate emoțiile și nemulțumirile adunate la un loc. 
Chiar dacă rezultatele la învățătură nu au fost extraordinare, noi pentru doamna dirigintă am 
fost o clasă model, frumoasă, bună, deșteaptă așa cum ne-a spus mereu. Știu și sper că vom 
rămâne în amintirea dumneaei, precum și amintirea dânsei va rămâne în a noastră la fel ca și 
celebra formulă de la fizică: Forța=Masa ori Accelerația. 

(Discurs rostit la GALA ABSOLVENȚILOR CLASEI A XII-A B - PROMOȚIA 2021, 3.06.2021) 
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„MI-E DOR DE COSMOS...” 
KARINA-LAURA LUKACS, clasa a XI-a A

Eseu câștigător al Premiului al II-lea în cadrul Evenimentului 
”Dumitru Prunariu - 40 de ani de la primul zbor al unui român în spațiul 
cosmic”, organizat de Universitatea de Vest Timișoara, mai 2021 

„Barbicane, Michel Ardan şi Nicholl jucau domino”. Așa se 
încheie romanul „De la Pământ la Lună” de Jules Verne - primul 
roman în care autorul abordează tema astronomiei. După sfârșitul 
războiului civil, Baltimore Gun Club și președintele acestuia, 
Barbicane, încearcă să trimită o ghiulea pe Lună. După mai multe 
întâlniri, Gun Club organizează o strângere de fonduri de-a lungul planetei pentru a avea cele 
necesare proiectului. După colectarea banilor, proiectul se conturează sub forma unui tun uriaș, 
Columbiad. S-au remercat de-a lungul anilor o serie de asemănări între romanul „De la Pământ 
la Lună” și continuarea acestuia, „În jurul Lunii” și misiuni din Programul Apollo, precum 
numărul de persoane din echipaj, locul lansării și dimensiunile proiectilului. Latura științifică 
aflată la baza lansării tunului Columbiad este în concordanță cu tehnologia folosită un veac mai 
târziu în Misiunile Apollo 8 și Apollo 11. 

„Tot ce un om poate imagina, într-o bună zi un altul va realiza” spunea Jules Verne în anul 
1872. Autorul francez și-a imaginat fantasticul și l-a transpus pe hârtie sub forma unui roman 
științifico-fantastic, fără să știe că invențiile sale din această creație fictivă aveau să prindă 
formă și să devină realitate secole mai târziu. Jules Verne a scris despre o navă spaţială 
alimentată cu lumină. Azi există ceva similar – velele solare. Japonia a lansat cu succes o astfel 
de velă, pentru a cerceta planetele din apropierea noastră. De asemenea, acesta a descris 
proiectile care erau utilizate pentru transportul pasagerilor pe Lună. Astăzi, există modulele 
lunare cu ajutorul cărora NASA a reușit să ajungă pe Lună. 

Omenirea a continuat să își imagineze - să viseze. Cu cât tehnologia avansa, cu atât 
creștea numărul întrebărilor despre Univers. Atât curiozitatea cercetătorilor cât și cea a 
oameilor simpli, de pretutindeni, nu mai putea fi hrănită doar cu teorii. Venise vremea  faptelor 
- Cosmosul trebuia cucerit! În perioada mariilor bătălii, date în mare parte între SUA și Rusia,
pentru supremația spațiului cosmic, un om s-a ridicat și a pășit pe Lună - „Un pas mic pentru
om, un pas uriaș pentru omenire”(Neil Armstrong, 1969). La mai bine de două decenii mai
târziu, Dumitru Prunariu a devenit primul și singurul român care a zburat în Spațiul Cosmic: „De
mic copil mi-am dorit să zbor. Închideam ochii și simțeam că plutesc peste munți, văi,
descopeream lumi noi. M-au fascinat întotdeauna abisul albastru, înălțimile infinite. În final, am
ajuns să zbor în Cosmos. Visele împlinite sunt ca un cerc de lumină pe trunchiul vieții, o iradiere
benefică”. Astfel, de la un copil cu un vis ce obișnuia să își imagineze că zboară, Dumitru
Prunariu a ajuns să petreacă 7 zile și 20 de ore în Spațiu și, totodată, să fie cel care pune
România pe harta națiunilor cu rezultate în activitatea Spațială.

De la prima poză realizată de Telescopul Spațial Hubble în anul 1990, până la prima 
imagine capturată a unei găurii negre în anul 2019, observăm progresul științific în domeniul 
astronomiei. Dar toate aceste călătorii în spațiu nu sunt decât îndepliniri ale visurilor 
generaților trecute, cu ajutor din partea tehnologiei actuale. 

„Mi-e dor de cosmos“ afirma domnul Prunariu. Cu fiecare misiune din spațiu, cu fiecare 
rover trimis pe Marte, cu fiecare teoremă dezvoltată despre Univers, suntem mai aproape de 
cucerirea Cosmosului - și tot mai aproape de descoperirea altor întrebări despre Spațiu și viață. 



21 

„DOAR OPUSELE SE ATRAG” 
DENISA MARIA TILEA, clasa a X-a B

Spune-mi, iubito, 
de ce în inima ta nouă, 
eu nu mă regăsesc? 
De ce-n a ta privire, 
chipul meu e un îndepărtat străin? 
Și de ce pe ale tale buze 
picură păcatul vinului 
și nu îl gust - 
căci sunt așa de beat deja, 
probabil, 
doar pentru că memoria-mi 
îți copiază chipul... 
Ah! Căci inima ta veche s-a distrus 
deodată cu amorul 
pe care l-a ucis declinul 
și mângâiau doar decăzuții 
al tău destin 
și te-ai lăsat condusă de ale mele amăgiri 

spre ignoranță - 
și ar putea fi vina mea - 
poate că și este - 
dar nu mă încred în propria conștiință, 
atunci când îngerii ca tine 
mă păcălesc continuu - 
mai suspină doar greșeala 
și îți arde pielea - 
decizii incorecte, 
frigul te păstrează 
înghețată 
în prăbușirea regăsirii - 
trupul tău e haos, 
mintea ta e haos, 
sufletul tău e haos, 
frumusețea îți e deplină; 
eu sunt haos, 
un întreg haos - 
în cazul nostru 
doar opusele se atrag. 
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AMALGAM 
 

„UN MINUT DE FERICIRE” - CRONICA UNEI PIESE DE TEATRU 
ALEXANDRA STÎNEAN, clasa a X-a D

După părerea mea, piesa de teatru vizionată recent, „Nopți 
Albe” adaptată după cartea lui Fiodor Dostoievski, are un subiect 
fascinant. Ea prezintă tema trădării care iese la iveală abia la sfârșitul 
operei. Piesa de teatru debutează cu întâlnirea dintre cele două 
personaje principale. Protagoniștii se aflau pe una din aleeile orașului 
Sankt-Petersburg din Rusia. Acțiunea se desfășoară pe durata a cinci 
zile și patru nopți, pe parcursul cărora personajele principale se 
apropie tot mai mult. Cel masculin, la început era foarte anxios și 
timid, dar pe măsură ce petrece mai mult timp cu Nastenka, ajunge să 
îșă exteriorizeze sentimentele și trăirile. De asemenea, Nastenka a 
evoluat pe plan sentimental pentru că a reușit să se îndepărteze de 
ideea că vreodată va avea o relație cu chiriașul aflat la etajul casei bunicii. Chiriașul își 
mărturisește dragostea față de nepoata batrânei nevăzătoare, dar îi cere un an de așteptare. 
Acesta tocmai se scursese până în momentul în care îl cunoaște pe străinul cu care discută timp 
de mai multe nopți.Visătorul s-a îndragostit de ea la prima vedere, chiar din prima seară și îi 
urmărește emoțiile. Depășindu-și toate temerile, acesta încearcă să o salveze din povestea 
neplăcută cu chiriașul. Punctul culminant al operei este atunci când chiriașul reapare în a cincea 
zi petrecută de Nastenka cu Visătorul care, în ciuda faptului că ea l-a implorat să nu se 
îndrăgostească de ea, acesta a mărturisit că nu și-a ținut promisiunea față de ea. În final, 
chiriașul își face apariția, iar Nastenka uită complet de Visător și sare în brațele acestuia. Piesa 
se încheie cu remarca Visătorului că a avut parte de „un minut de fericire”. 

* * *

TEATRUL - O EXPERIENȚĂ INEDITĂ 
CARLA STREJANȚU, clasa a X-a D

Încă de mică, pot spune că am avut înclinații artistice. Teatrul a 
fost  mereu una dintre pasiunile mele, iar atunci când am aflat că 
liceul nostru are o trupă de teatru, un singur gând mi-a trecut prin 
minte, acela că trebuie să fac tot posibilul pentru a lua parte la acest 
proiect. Oricât de mari au fost eforturile mele de a mă implica în 
diverse activități în clasa a IX-a, sănătatea noastră a fost pe primul 
loc. 

Din fericire anul acesta am avut ocazia de a susține o audiție 
pentru trupa de teatru împreună cu un alt coleg. Am avut de 

interpretat rolul lui Zoe din opera „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale. Odată ce am pășit în 
fața colegilor mei mai mari, am fost cuprinsă de multe sentimente copleșitoare, dar până la 
sfârșitul interpretării, jocul scenic a devenit natural. Ziua următoare am aflat că am fost 
acceptată. 

Am văzut vacanța pe care am primit-o la mijlocul semestrului ca pe un prilej de a începe 
repetițiile pentru noua piesă. Primele trei repetiții s-au ținut în mediu online, dar am sfârșit prin 
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a repeta la școală. Experiențele pe care le trăiesc acum la teatru sunt fascinante. După un an în 
care mi-am petrecut timpul singură, acasă ,am prilejul să-mi fac prieteni noi, să aparțin unui 
grup, să mă dezvolta și din punct de vedere cultural. 

Sunt foarte recunoscătoare acestei oportunități! 

* * *

AUDIȚIE PENTRU TEATRU 
DAVID GIURGIU, clasa a X-a D

Mă numesc David Giurgiu și sunt elev în clasa a X-a D. În ziua  de 
21 septembrie 2021 m-am hotărât să particip la preselecțiile 
organizate de Trupa de Teatru „Aslăneștii”. Mă pregătisem destul de 
bine, însă eram foarte emoționat și chiar speram să fiu acceptat. Am 
dat audiția și am plecat acasă dorindu-mi foarte tare să fi reușit. 
Următoarea zi, din fericire, am aflat că eu și colega mea de clasă am 
fost admiși și ne-am bucurat mult. Sunt tare entuziasmat să joc într-o 
piesă și să-mi fac multe amintiri frumoase! 

* * *

„LUMINA DIN ÎNTUNERIC’’,  
O MICĂ RECENZIE DESPRE SALVAREA UNOR EVREI 

BIANCA-IONELA LUCA, clasa a X-a B

„Lumina din întuneric" este un roman bazat pe o poveste 
reală a unei adolescente poloneze curajoase care a reușit să 
salveze treisprezece evrei, ascunzându-i în podul casei sale pentru 
doi ani și jumătate, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
încercând să îi scape de soarta cutremurătoare pe care puteau 
să o aibă. 

Autorul cărții, Sharon Cameron, a reușit să împletească 
întâmplările nespuse de Stefania în cele 432 de pagini, 30 de 
capitole cu luna, anul și, uneori, locul în care se află personajele, 
iar cuvintele au fost alese în așa fel încât să transmită emoțiile 
puternice pe care oamenii le-au simțit în acele momente 
tensionate.       

În principal, romanul are în prin plan educația Stefaniei Podgórska. Ea considera că 
educația ei începuse la prăvălia familiei Diamant, aflată în Przemyśl, Polonia, de unde începe 
totul. În anul 1942, armata germană invadează și Przemyśl, iar familia Diamant, pentru că erau 
evrei, au fost obligați să se mute în ghetou. Rămânând singură într-un oraș deja sub ocupație 
nazistă, Stefania trebuie sa aibă grijă de sora sa, Helena, care, atunci, avea doar șase ani și din 
cauza acestor întâmplări dureroase, ajunge la a doua etapă a educației sale. 

Perioada iunie 1942 este a treia parte a educației Stefaniei. Pentru că totul era pe zi ce 
trece mai dificil, Stefania trebuia să fie ageră de fiecare dată când încerca să le ducă alimente 
celor din ghetou. Pedeapsa era moartea pentru toți cei care încercau să îi ajute pe evrei, dar 
Stefania era puternică și i-a ajutat cât de mult a putut: „Pedeapsa cu moartea pentru toți cei 
care ajută un evreu… adăpostesc… hrănesc…”. 
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În iulie 1942, Stefania află că a pierdut definitiv persoana pe care a iubit-o mult, iar în 
aceeași perioadă începe a patra etapă din educația ei. „Greșim când considerăm că toți oamenii 
erau la fel. Fie ei evrei sau polonezi. Sau chiar germani.”. Multe luni după aceea, încă le trimite 
mâncare tuturor evreilor, fiind raza lor strălucitoare. 

În anul 1943, Stefania adăpostește în continuare evrei, iar împreună cu Max, încearcă să 
rămână cât mai mult în viață cu ceilalți evrei ascunși de iadul care îi păștea afară. 

La începutul anului 1944, casa în care stau este rechiziționată, iar teama li se scurge prin vene 
tuturor. Până la urmă, Stefania și sora ei ajung sa stea împreună cu două asistente medicale, acestea 
având iubiți  SS-iști: „Cred ca suntem cu toții pe cale să ne redefinim iadul. Treisprezece evrei ascunși 
în pod, vizavi de spitalul german și deasupra camerei nemțoaicelor și iubiților lor SS-siști." 

Iulie 1944 este momentul în care au scăpat de germani:  „Cumva, nu știu cum, trăim. Vom 
supraviețui, spune Stefania!".  

Eu consider că, foarte importantă pentru această carte este Nota Autoarei, din care aflăm 
ce s-a mai întâmplat cu persoanele care au trăit în acele condiții și constatăm astfel cu toții 
finalul fericit al acestora. 

* * *

LUMEA FANTASTICĂ GRISHA 
DELIA BODNAR, clasa a X-a D

„Joost avea două probleme: mustaţa şi luna.” Aşa ne 
introduce autoarea primului volum dintr-o duologie 
captivantă, Leigh Bardugo, în lumea fantastică Grisha. Cele 
două volume „Banda celor şase ciori” şi „Răzbunarea ciorilor” 
prezintă o lume creată de autoare, plină de magie, durere și 
speranţă, războaie şi suferinţă, dar şi cu o scăpare chiar şi din 
cele mai periculoase încercări şi aventuri. 

Ne sunt prezentate cele şase personaje principale de-a 
lungul acţiunii, deoarece pe parcursul acesteia, ele îşi şlefuiesc 
caracterele până la finalul carţilor, unele fiind de 
nerecunoscut. Trec prin multe emoţii, pozitive și negative, 
precum durere, printr-o evadare din cea mai securizată 
închisoare din lume, prin răpirea unui membru, prin ură reciprocă, însă la final, ajung să se 
comporte ca o familie, iubindu-se şi protejându-se. 

Leigh Bardugo îmbină foarte bine descrierile dense în detaliu care redau fidel imaginile 
locurilor în care se întâmplă evenimentele cu dinamica acţiunii, care te va ţine în suspans. Mie mi-
au plăcut foarte mult ambele carţi deoarece am început să dezvolt o simpatie pentru personaje, 
acţiunea m-a „ împiedicat” să las carţile jos. A fost una dintre singurele serii de cărți pe care le-am 
citit şi care, după finalul celei de a doua, am simţit o profundă dezamăgire pentru că am terminat-o. 

În viziuna mea, dacă îţi propui să citeşti aceste două cărţi, indiferent de genul care îţi 
place să citeşti, vei iubi aceste povești. Între capitolele liniştite, în care totul e calm şi există o 
cale de scăpare, apar momente de tensiune. 

Îmi place foarte mult că autoarea a folosit personaje diverse. De exemplu, avem două 
personaje principale de culoare, avem un personaj care nu „respectă” „standardul de 
frumusețe al femeilor”, acela de a fi slabe. De asta spun că oricine va citii cărţile, nu va putea să 
nu se îndrăgostească de personaje. 

Mă bucur dacă v-am convins să citiți acest roman și că v-am introdus în Universul Grisha. 

* * *
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O INVITAȚIE LA LECTURĂ 
ALEXIA-DIANA VLĂDESCU, clasa a X-a D

În vacanță am avut ocazia să citesc „Oameni Anxioși” de 
Fredrik Backman, un roman bine construit, cu o mulțime de 
răsturnări de situație șocante și amuzante, precum și personaje 
în care te regăsești. 

Un spărgător de bănci nu reușește să fure banii necesari 
chiriei și fuge de la locul faptei, ascunzându-se într-un 
apartament deschis pentru vizionări. Astfel, ajunge să îi ia 
ostatici pe posibilii cumpărători: două cupluri, o milionară cu 
gânduri suicidale și un distrugător de vizionări deghizat în 
costum de iepure. Aparențele înșală însă, iar când cei șapte 
oameni încep să-și dezvăluie temerile, lucrurile încep să ia o întorsătură interesantă. După 
câteva ore, aceștia sunt eliberați de către spărgător și duși la secția de poliție pentru a depune 
mărturie. Misterul nedeslușit este următorul: unde este făptașul și ce ascund oamenii? 

Când Jack observă un bărbat urcat pe pod care dorea să se sinucidă, el încearcă să îl 
convingă să coboare, dar eșuează. Câteva săptamâni mai tarziu, o adolescentă se află în același 
loc, cu aceleași intenții, însă de data aceasta Jack reușește să o salveze. În urma incidentului, 
tânărul decide să devină polițist, ca tatăl său, iar un deceniu mai târziu, interogheză opt 
persoane care au fost luate ostatici. 

Odată ce am început această carte, nu am mai putut să o las! Modul în care erau 
prezentate personajele dar și anxietățile acestora m-au făcut să nu mă simt singură. Au fost 
momente în care am râs în hohote și momente în care am avut impresia că Backman mă descria 
și pe mine, într-un anumit fel. 

Această carte m-a facut să apreciez viața mai mult, căci deși este plină de necazuri, noi ne 
aflăm într-o permanentă stare de evoluție, învățând din greșelile făcute de alții. 

„Oameni Anxioși” este o carte plină de emoție, care ar trebui citită de toată lumea. 

* * *

DESPRE MAȘINA CONVENȚIONALĂ 
DANIEL PARVAN, clasa a X-a D

Mașinile convenționale reprezintă cel mai utilizat tip de 
mașini din ziua de azi, deși în ultima vreme vehiculele electrice 
încearcă să se afirme prin tot felul de concepte sau modele deja 
lansate. 

Fiind un mare fan al sportului cu motor și al mașinilor 
convenționale, pot afirma că doar ele conferă șoferului 
adevăratul „feeling” din punct de vedere al condusului. Sunetul 
unui motor turat, vibrațiile, mirosul specific de benzină sau 
motorină, viteza mare care nu poate fi atinsă de o mașină 

electrică… pentru mine sunt indispensabile și doar așa m-aș putea vedea conducând cu plăcere 
o mașină.

Sunt conștient că poluarea este una dintre principalele probleme pentru care mașinile cu 
motor cu ardere internă se doresc a fi scoase din uz sau restricționate în anumite zone centrale 
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ale orașelor. Consider însă, că prin anumite mijloace, precum utilizarea mașinilor cu un sistem 
de propulsie de tip hibrid, dar și dezvoltarea de noi motoare sau combustibili sintetici, poluarea 
s-ar putea reduce și am putea continua să conducem adevăratele mașini. Totuși, mașinile cu
normă de poluare sub EURO 6 ar trebui să fie scoase încet-încet din uz, deoarece emit prea
multe noxe pentru a fi considerate „prietene cu mediul”.

Resursele naturale limitate amenință însă existența acestor mașini, prețul combustibililor 
crescând vertiginos în ultima perioadă. Fie că vrem sau nu, în viitor, petrolul va ajunge cu 
adevărat „aurul negru”, fapt care ne va forța să renunțăm la cel mai folosit și cel mai răspândit 
tip de mașină din lume. 

Prețul, dar și fiabilitatea sunt încă în avantajul mașinilor convenționale, deoarece oferă 
mult mai multe la un preț mult mai mic. Varietatea de modele este mică în segmentul mașinilor 
electrice, prețurile de achiziție absurd de mari, costurile de reparație ale bateriilor uzate sunt 
foarte scumpe, iar autonomia mică și timpul de încărcare ridicat sunt caracteristici care 
poziționează mașina convențională deasupra celei electrice. 

Astfel, eu îmi susțin părerea că mașina convențională este alegerea potrivită în vremurile actuale, 
deoarece îți conferă orice dorești la un preț mai mic, alături de o plăcere mai mare de a conduce. 

* * *

DESPRE MAȘINA ELECTRICĂ 
DAVID NENCIU, clasa a X-a D

În ultima perioadă, mașinile electrice au început să atragă 
atenția celor care își doresc o mașină nouă. O mașină electrică 
este mult mai ușor de întreținut dar și mai ușor de condus în 
comparație cu o mașină convențională. În ciuda acestor lucruri, 
mai există destul de mulți oameni sceptici în privința fiabilității 
unei mașini electrice. 

Principala problemă a oamenilor cu privire la acest tip de 
mașini este legată de încărcarea acesteia. Până acum doi sau trei 
ani aș fi zis că aceștia au dreptate, deoarece, cel puțin în 
Timișoara, nu existau decat trei sau patru stații de încărcare 
pentru mașinile electrice în tot orașul. În ultimul an, numărul 
staților de încărcare din oraș a crescut semnificativ, ajungând la 
45 de stații de încărcare. Au apărut inclusiv aplicații care indică 
disponibilitatea și localizarea stațiilor de încărcare. În ceea ce privește viteza de încărcare a 
acestor stații, puterea lor a crescut atât de mult încât o încărcare completă a unei mașini 
electrice durează aproximativ o oră. 

Altă nesiguranță pe care o întâmpină posibilii cumpărători este legată de costurile 
întreținerii și achiziției unei alte baterii în momentul în care va fi nevoie. Mulți sunt de părere că 
în zece ani de utilizare o să fie nevoiți să înlocuiască bateria deoarece aceasta se va deteriora. 
Acest lucru este contrazis de producătorii care oferă o garanție de zece ani pentru bateria 
mașinii - garanție care include și înlocuirea bateriei, dacă este necesar. 

Tehnologia a evoluat atât de mult încât capacitate bateriei scade doar cu 10%  după zece 
ani de utilizare sau 160 000 km parcurși. De asemenea, întreținerea unei masini electrice este 
mult mai puțin costisitoare în comparație cu cea a unei mașini convenționale. Aici ne referim la 
revizii care nu includ înlocuirea unui număr atât de ridicat de consumabile (ulei, filtre de ulei 
etc.), ci doar a filtrelor de aer și de polen. 
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Din nefericire, mașinile electrice au și un mare minus, acesta fiind prețul de achiziție. În 
țara noastră, cei care doresc să își achiziționeze o astfel de mașină pot beneficia de o subvenție 
de la stat în valoare de 10 000 euro  prin intermediul programului RABLA PLUS. Totuși, prețul 
unei mașini electrice rămâne în continuare cu 5000 sau chiar 6000 de euro mai mare decat cel 
al unei mașini cu un motor cu ardere internă, chiar și după aplicarea subvenției menționată 
anterior. Acest lucru se datorează costurilor ridicate de producere a bateriilor. 

În ciuda acestui fapt, eu consider că o mașină electrică are mai multe plusuri decât 
minusuri, iar faptul ca în fiecare zi văd din ce în ce mai multe astfel de mașini pe stradă nu 
poate decât să mă bucure. Acesta este un semn clar că oamenii aleg să trăiască într-un oraș cu 
un aer mai curat. 

* * *

O MICĂ POVESTIRE 
GEORGIANA GABOR, clasa a XI-a A

„M-am întors!"... De acest sentiment îmi era teamă, de 
acea parte din mine care nu-și avea locul în nici o ecuație din 
viața mea, de partea din mine care era dură, nemiloasă, 
anxioasă, depresivă și tristă mereu. Nu-mi era dor de tine, nu-
mi era dor deloc..nu voiam să te mai revăd vreodată după 
toate stările pe care le-am trăit din cauza ta. Ai pus stăpânirea 
pe trupul, mintea, acțiunile și viața mea. 

De ce nu vrei să mă lași în pace? De ce nu vrei să mă lași 
să-mi trăiesc viața cea frumoasă pe care o aveam înainte? De 
ce trebuia să-ți faci prezența când totul era perfect? 

De mică mi se spunea să nu bag în seamă persoanele 
rele, dar dacă acestea îmi fac rău și crează părți malefice din 
mine, eu ce vină am? Ce vină am că am setea de răzbunare 
pentru toate persoanele care mi-au greșit? Ce vină am că am 
momente când cred că a intrat demonul în mine? Nu am nici 
o vină, din punctul meu de vedere. Toată vina se revarsă asupra persoanelor care mi-au făcut
asta.. acele persoane toxice și josnice.

Nu trebuia să ajung aici, nu voiam asta. Era totul perfect. Trebuia să mă aștept la 
răsturnarea asta de situație..din păcate. Credeam că te-am îngropat pentru totdeauna..aparent 
m-am înșelat amarnic...îmi pare rău că sunt așa, că îți permit să pui stăpânire pe mine și să mă
duci cu gândul până-n iad și înapoi, dar ce aș putea să fac altceva, aș avea ce? Dacă încerc să mă
împotrivesc fac mai rău... așa că nu am ce face, îmi accept soarta și mă rog la Dumnezeu să nu
mai aibă nimeni parte de așa ceva și să nu mai treacă nimeni prin ce am trecut eu, mă rog să nu
mai facă nimeni cunoștință cu tine, cu partea lor întunecată...Deși...când eram mică, auzeam
din diferite locuri că fiecare om are o parte întunecată, dar nu credeam deloc, eram ferm
convinsă că nu se poate așa ceva, eram sigură că asta este imposibil...ca de obicei, m-am
înșelat... am ajuns să simt această parte întunecată chiar pe pielea mea, pe gândul și pe trupul
meu. Dar așa cum am spus...îmi accept soarta și o voi accepta, pentru că nu am altă
variantă...De multe ori simt că nu sunt om, că sunt un cadavru în picioare cum am mai
spus...sunt conștientă că și oboseala și-a pus amprenta, dar totodată și persoanele din jurul
meu...
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PAGINA DE POEZIE 
 

• ANGELICA COSTEAN, clasa a XII-a B

DOAR O FOAIE ALBĂ 

Și am rămas doar eu și-o foaie albă. 
Dezgust într-o dorință sufocantă, 
Cum într-o lume atât de nuanțată 
O foaie albă e mai colorată. 
Un suflet se dizolvă în cerneală, 
Și prin creion mintea ghidează 
O pensulă ce lumea și-o pictează, 
Doar cum inima fredonează. 
Și din cuvinte așa de colorate, 
Și gânduri scufundate-n dor, 
Tot ce vezi acum în mine 
E un tablou monocron. 
Oglinda sufletului încet se pictează, 
Și tot încerc să te găsesc 
Reflexia ta se tulbură-n culoare 
Căci speranțele încet se risipesc. 
Și te-am căutat în fiecare vers 
Dar rânduri scrise se dislocă, 
Într-un paradis absent. 
Căci toți se apropie să te îndepărteze, 
Și umbra lor trezește doar uimire, 
Căci mă cuprinde-un somn de amăgire, 
Când inima-mi se zbate pe hârtie. 
Am vrut să culeg vorbele tale, 
Ca să le transform în foi 
Căci am rămas doar eu și-o foaie albă 
Să scriu povestea dintre noi. 

PUSTIU 

Privesc în gol și gândul bântuie hotare. 
Zâmbesc pustiu și totul e absurd. 
O umbră palidă îmi tulbură tăcerea. 
Și respirația mi se taie brusc. 
Îți simt privirea cum trupul îmi străbate. 
În suflet cum încerci să îmi pătrunzi 
Cu vorbe dulci spuse în șoaptă 
Și gânduri ce sufletu-mi străpung. 
Clepsidra zbuciumă trecutul 
Și timpul meu e deja scurs. 
Sau poate ăsta e sfârșitul, 
Sau doar un început ascuns? 
Cu pași blânzi te-ndrepți spre mine 
Din priviri încerci să îmi vorbești 
Îți simt veninul ce în vene se pulsează 
Și bătăi amare ce îți bat în piept. 
Dar ești acum o înfățișare, 
O umbră de dezamăgiri, 
O simplă pată de culoare 
Într-un tablou de amintiri. 
E târziu și mintea mea visează 
În zadar încerc să te găsesc… 
O amintire ce uneori pare reală 
Cum pot să uit ceva inexistent? 
Zâmbesc pustiu…a fost cândva lângă mine, 
Privesc în gol…unde ești, iubire? 

* * *

• IOAN ALIN BRUMARI, clasa a X-a D

VALS CU O STEA 

În fiecare dimineață mă trezesc brusc. 
Doar astăzi nu am făcut același lucru, 
Deoarece aseară am vorbit cu o stea. 
Cerul era înnorat și ploua, 
Dar ea reușea, cumva, să strălucească neîncetat. 
Avea un chip fragil și gânditor ca și al tău. 

Vorbind am realizat cât de mult îți duc lipsa, 
În orice moment din fiecare zi. 
Cât de mult mi-aș dori ca măcar acum 
Să ne uitam unul pe altul, 
Să dăm foc greșelilor din trecut. 
Și să continuăm acel vals 
Pe care ceva m-a împins să-l opresc . 

Poate la noapte iar văd steaua . 
Poate nu va mai fi înnorat si o voi simți mai 
aproape. 
Poate  îmi mai reamintesc un moment, 
Pe care ar fi bine să-l las în trecut 
și să ne continuăm valsul fără regret. 
Fără mâhnire si deprimare. 

Nu voiam să ajungem ca două flori 
Care au fost smulse de doi străini, 
Cu nepăsare si fără precizie. 
Într-o zi ploioasă de vară, 
Astfel ne mai întâlnindu-ne niciodată. 
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„ESTE DUREROS ȘI 
TRIST CĂ TREBUIE  
SĂ TRECEM PRIN 
EXPERIENȚA UNEI BOLI 
CA SĂ NE REGÂNDIM 
STILUL DE VIAȚĂ...” 
RALUCA-ALEXANDRA MANDAE, studentă anul III

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 

Anul acesta a plecat dintre noi unul dintre cei mai mari antropologi și eseiști români, 

Vintilă Mihăilescu, dar nu înainte de a-și încheia, într-un mod de altfel glorios, întreaga sa 

carieră prin publicarea ultimei sale cărți dedicate tocmai tematicii bolii: „În căutarea corpului 

regăsit - o ego-analiză a spitalului”.  

Acest eseu se vrea un tribut lucrării sale, ba chiar mai mult, o nouă analiză a raportului 

dintre boală și individ. Starea de boală relevă în sine un nou univers al individului suferind, în 

care moartea ajunge să fie resimțită mai aproape ca niciodată. Boala nu atacă doar organismul, 

ci și psihicul oamenilor, uneori demoralizându-i și ștergându-le ultima speranță a vieții. Într-un 

mediu precum este spitalul din spațiul românesc, instictele de supraviețuire și conservare se 

declanșează automat.  

Banul și puterea de a-l oferi tocmai pentru a-ți mări șansele de viață și de a-ți trăi boala 

într-un mod confortabil reprezintă prima mare „hibă” din sistemul spitalicesc. Această 

nerespectare a egalității în ceea ce constă tratamentul față de pacienți pune mari semne de 

întrebare asupra moralității manifestate de medici. Nu putem merge de la premisa că toți 

medicii sunt corupți, iar toate asistentele te bagă în seama doar dacă le oferi o remunerație în 

schimb, dar încurajând aceste cutume, implementăm, fără să vrem, mentalitatea că  „așa se 

cuvine”. De la „a ce se cuveni” până la „ce e normal” este un hău imens, pe care, de multe ori, îl 

negăm prin insultele și protestele constante „Țoți medicii sunt corupți!”.   
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Învățăm implicit noi generații de medici să se aștepte la astfel de tratamente speciale din 

partea pacienților, și la rândul lor, învățăm noi generații de pacienți că nu pot apela la medici în 

orice condiții. Relația medic-pacient e puternic afectată prin această mentalitate eronată care 

restrânge întregul raport la unul de supunere. Pacientul simte dependența, dar și obligația pe 

care o are față de medicul care l-a salvat în fața bolii. Se creează o asociere între experiența 

neplăcută a bolii și puterea salvatoare a medicului, care nu prescria medicamentele și 

tratamentul bun fără ajutorul „numerar” al pacientului. Să ajungi să îți cumperi sănătatea într-o 

competiție de altfel continuă cu restul colegilor de salon, nu sună normal într-o societate care 

promoveză egalitatea șansei la viață și a drepturilor.  Și, greșeala constă chiar în cum îi învățăm 

pe oameni să se comporte în aceste situații.  

Medicii nu ar trebui să accepte bani în plus de la nimeni pentru că este datoria și slujba lor 

de a trata și de a se asigura că oamenii se însănătoșesc. Pacienții trebuie să realizeze faptul că 

medicii fac tot ceea ce pot să îi ajute și că primesc aceeași atenție toți, fără să fie discriminați. 

Un mediu creat prin stabilirea unor raporturi deja cunoscute de ambele tabere în care se 

manifestă respectul reciproc ajută esențial în mentalitatea bolnavului. Starea de boală nu se 

mai resimte așa de plină de anxietate și incertitudine când medicul îți zâmbește asigurator și îți 

confirmă că totul va fi bine, când infirmierele manifestă o reală căldură umană și grijă. Corelația 

dintre organism și minte nu a fost degeaba reafirmată prin dictonul latin „Mens sana in corpore 

sano”. Dacă nu asigurăm o atmosferă propice de evoluție a stării psihice a bolnavilor din spitale, 

cum putem spera la o însănătoșire armonioasă?   

Modelul medicului  ideal pe care pacientul și l-ar dori s-ar caracterzia printr-o deschidere 

și o empatie sinceră, în care medicul să manifeste un interes constant față de starea 

pacientului. Incertitudinea, sau chiar fatalitatea unor stări grave ale bolii, ar trebui să fie 

estompate din partea medicului prin blândețe, compasiune, ajutor, și infuzie de optimism și 

încredere în grabnica însănătoșire a pacientului. Aceste calități și reale valori ar trebui să fie 

insuflate încă din primii ani de facultate, în care studentului să i se exemplifice comportamentul 

corect și obligatoriu care trebuie manifestat față de bolnavi.  

Poate că ar fi interesant să privim și din perspectiva medicului asupra pacientului ideal. 

Un pacient ideal nu ar trebui să îi contrazică judecata sau tratamentul, ci să aibă o încredere 

„oarbă” în ceea ce îi spune medicul. De multe ori, tratamentele „băbești” sau cele naturiste 

sunt mult mai respectate de pacienții români decât medicamentele realizate de mari industrii 

farmaceutice. Respectul, dar și frica față de tradițiile vechi și moștenite, îi fac pe mulți bolnavi 

să aibă încredere în aceste leacuri nejustificate științific. De câte ori nu s-a întâmplat ca starea 

pacientului să se agraveze tocmai pentru că el a folosit alte medicamente neprescrise doar 

pentru că a primit sfatul buniciilor săi sau al vecinilor? Discreditarea carierei medicului, care 

timp de șase ani a învățat mii de pagini din zeci de tratate, este un factor constant mai ales în 

mediul rural din România.  

Dar aceste probleme la nivelul mentalității pornesc, poate, din mărul putrezit al societății 

românești: lipsa educației în mediile defavorizate.Toți acești oameni, lipsiți de obiceiul de a 

merge constant la doctor, preferă să trateze unele boli așa cum știu sau au auzit ei. Multe 

cancere sau boli incurabile trec nebăgate în seamă tocmai prin frica sau chiar ignoranța de a 

merge periodic la consultații. Analizele medicale nu sunt făcute doar pentru oamenii bolnavi, ci 

și pentru cei care se simt „aparent” sănătoși.  Nu este nimic rușinos în a merge la ginecolog, o 

altă prejudecată frecvent manifestată în rândul adolescentelor. Nu este nimic rușinos în a te 

testa pentru anumite boli sexuale sau pentru cancerul de sân.  
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Trebuie să restabilim astfel relația dintre medic - pacient prin învățarea și încurajarea 

unor astfel de comportamente perfect normale într-o societate postmodernă și capitalistă. 

Dacă vorbim despre medicii stomatologi, acesta este un capitol și mai sensibil. România se află 

la capătul listei națiunilor care frecventează dentiștii. Spălatul pe dinți devine un obicei practicat 

doar în mediile selecte, sau cu accesibilitate la conceptul în sine de a-ți întreține dantura. Nu 

putem nega și trece cu vederea peste această antiteză dintre mediul rural și cel citadin, pentru 

că, implicit, afectează starea de sănătate a populației, ba chiar mortalitatea și natalitatea.  

În România anului 2020, lucrurile sunt într-o continuă schimbare. Societatea, volens-

nolens, a fost supusă în fața unei pandemii, a unui test privind capacitatea reală a sistemului 

sanitar. Printr-un noroc providențial, am reușit să facem față unei boli la care, fiind realiști, nu 

am fi putut-o învinge fără ajutorul unor medici deosebiți, care au întrecut neajunsurile 

materialelor insuficiente, care au întrecut corupția. Am ajuns astfel, la nivel de popor, să 

realizăm și să apreciem munca grea, onestă și continuă a medicilor pe care îi avem, să le fim 

alături printr-o respectare a carantinei impuse prin lege și printr-o multitudine de urări și 

încurajări. Nu i-am putut ajuta concret, dar avem puterea  să o facem în viitor prin respectarea 

unor norme igienice standard, care la ora actuală, încă mai lipsesc la nivelul țării. Spălatul pe 

mâini ne poate ajuta să prevenim hepatite sau boli contagioase, spălatul pe dinți ne face să 

prevenim cariile și acumularea de tartru. O dietă care să nu fie așa bogată în grăsimi, care să 

cuprindă o varietate de legume, poate preveni bolile cardiovasculare. Oricât de greu ne este să 

facem sport, o oră de plimbare zilnică, pe lâgă faptul că ne face să ne simțim mai bine și psihic, 

ne sporește imunitatea.  

Stilul de viață este și el un factor cheie în ceea ce privește evoluția unei societăți. Școlii 

românești îi lipsesc cu desăvârșire orele de nutriție în care, elevului să îi fie explicată importanța 

alimentației. La facultate, presați de pauzele puține și cantitatea de învățat, este mult mai ușor 

să mânânci ceva la un fast-food. Tocmai această verigă lipsă cu care toți ne confruntăm a fost 

înțeleasă și exploatată de mariile industrii ale fast-foodului: „nu mai avem timp”.   

Nu numai mâncarea a devenit pe „repede-înainte”, ci și stilul nostru de viață, care, 

neorganizat corespunzător, ne crează impresia că nu mai avem timp să îl respectăm. Câți 

oameni mai au timp să se plimbe sau să alerge în parc în afara weekenduri-lor? Dar după ce vin 

de la job obosiți? Mai ai timp și energie să gătești ceva în care știi sigur care sunt ingredientele? 

Ocupați și stresați de slujbă, facultate sau școală, uităm că, la urma urmei, viața noastră 

depinde de starea organismului nostru. În câteva zile nu se pot simți foarte mult efectele unui 

burger mâncat de la McDonald’s, dar în câțiva ani lucrurile nu vor mai fi la fel.  

Reîntorcându-mă la starea de boală, pentru că e o simbioză între ea și stilul de viață, 

boala ne amintește că am avut nenumărate șanse și oportunități să mâncăm mai sănătos, să 

trăim mai responsabil. Cu cât boala este mai grea, chiar mai dureroasă și netratabilă, avem 

impresia că, și dacă ne vom schimba pe moment stilul de viață, putem să o biruim.  

În unele cazuri, cancere grele au fost vindecate prin această schimbare radicală a modului 

de a trăi, dar nu este dovedit științific că pentru toți va funcționa la fel. Incidența bolnavilor de 

cancere și alte boli metabolice este în continuă creștere tocmai prin această încurajare a mediei 

de a alege calea cea mai simplă și confortabilă. Este dureros și trist că trebuie să trecem prin 

experiența unei boli ca să ne regândim stilul de viață, și într-o notă mai filosofică, poate este 

pedeapsa omenirii de a aprecia unele lucruri în viață doar după ce le pierde. 

De fapt, ca să îl citez pe marele filozof Jean-Paul Sartre, suntem „ceea ce alegem să fim”! 
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În continuare ne confruntăm cu pandemia, cu efectele ei 
nefaste, cu perioade de izolare și distanțare socială, cu sincope în 
momentele în care suntem alături de ceilalți/celelalte. 

Învățăm să prețuim prezența celor din jurul nostru și ne 
dăm seama, mai bine ca niciodată, că avem nevoie de comunitate. 
Dar cum construim și menținem o comunitate? Printr-un 
echilibru al dezvoltării atenției față de nevoile celor din jur și față 
de propriile nevoi. Prin explorarea propriei subiectivități și prin grija față de ceilalți/celelalte. 

Am propus elevilor și elevelor un exercițiu de autoreflecție, crearea unui jurnal, parțial 
vizual, în care să se întrepătrundă introspecția, înregistrarea propriilor emoții, stări și gânduri cu 
îndreptarea atenției în afară, către alte comunități, comunitățile și indivizii altor specii - plante 
și/sau animale. 

Aceste comunități își desfășoară existența, adesea, neobservate de către noi. Adesea 
existența lor este amenințată de obiceiurile noastre, de practicile noastre, de felul în care ne 
construim societățile. 

Totuși, natura de care ne-am îndepărtat, pe care am uitat-o, și de care avem atât de mare 
nevoie, fiind, până la urmă, comunitatea noastră primordială, încearcă să își facă loc alături de 
noi, în toate spațiile posibile, în locurile pe care încă nu le-am acaparat, sau în spații 
abandonate. Întrebare care se pune este cât de mult ne gândim la aceste lucruri, cât de mult ne 
dăm seama că felul în care vedem și înțelegem lumea determină felul în care vom acționa. 

Atenția față de natură, încercarea de a o observa și cunoaște ne-ar putea face să o 
prețuim. E un prim pas într-o lume în care ne confruntăm cu atât de multe urgențe. 

Schimbările climatice, despre care se vorbește prea puțin, au ca sursă esențială nepăsarea 
umanității față de natură, lipsa de grijă și de compasiune față de celelate specii (inclusiv față de 
membrii din propria noastră specie), goana dupa profit, filtrul mercantil, prin care vedem tot 
ceea ce este în jurul nostru ca pe o resursă din care se poate obține profit: Pământul, apa, 
plantele, toate ființele - însăși viața. 

Așa cum bine remarca un conservaționist important: În final vom proteja doar ceea ce 
iubim, vom iubi doar ceea ce înțelegem, vom înțelege doar ceea ce suntem învățați. 

"In the end, we will protect only what we love. We will love only what we understand. We 
will understand only what we are taught." - Baba Dioum 

Dar așa cum ne spune una dintre cele mai cunoscute voci adolescente, Greta Thunberg, 
“nimeni nu e prea mic să facă diferența … fiecare persoană contează … fiecare gest contează”. 
Iar Greta nu este singura. Reușind să mobilizeze o adevarată mișcare în urma gestului ei de 
protest, Greta este un exemplu, despre felul în care gesturi care par mărunte pot avea efecte 
nebănuite. (Fridays for Future este mișcarea internațională, care s-a născut din greva școlară a 
Gretei Thunberg. Sub numele Fridays for Future, milioane de elevi din peste 220 de țări și 6.500 
de orașe au urmat exemplul Gretei de a protesta pentru climă). 

Acest text este însoțit de imaginile și gândurile câtorva elevi și eleve din școala noastră. 
Paginile create în jurnalele lor vorbesc despre sensibilitățile, emoțiile, preocuparile și luptele lor 
întrepătrunse cu frânturi din atenția pe care au acordat-o naturii. 

Să privim cu atenție spre aceste ferestre, cu atenția, interesul și grija necesare de a 
construi viitorul împreună. 


