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Î n fiecare an şcolar, 
activităţile extraşco-
lare şi extracurricula-

re atrag tot mai mulţi elevi, 
astfel încât timpul liber al 
acestora este folosit în mod 
creativ, aducând multe sa-
tisfacţii. Elevii noştri obţin 
diplome, stabilesc relaţii, 
capătă experienţă, îşi pun 
la încercare ambiţia şi tră-
iesc emoţii incredibile. Sub 
îndrumarea noastră, a ca-
drelor didactice, ei participă 
atât la activităţi care au de-
venit tradiţionale, cât şi la 
noi provocări.

Cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă, se desfăşoară de mai 
bine de un deceniu Festivalul 
de Colinde „Astăzi S-a năs-
cut Hristos”. Corul liceului a 
prezentat mereu un program 
original de colinde germane, 
dorind să reprezinte minori-
tatea germană. În ultimii doi 
ani, acest minunat festival 
are loc în cadrul unor lăcaşe 
de cult din sectorul 1. Ast-
fel, corul nostru a prezen-
tat colinde vechi din diferite 
zone ale ţării la biserica Sf. 
Spiridon din Piaţa Romană 
şi la biserica Sf. Vineri – Pa-
jura.

Un festival la care elevii 
noştri talentaţi participă an 
de an este MaiArt, în care iu-
bitorii de muzică şi teatru îşi 
manifestă pasiunea pe scena 
Casei Studenţilor din Bucu-
reşti. Alte manifestări artis-
tice la care elevii au obţinut 
premii importante şi trofee 
sunt: Spirart, concursul de 

cunoştinţe muzicale „Cine 
ştie….. cunoaşte”, concursul 
de creaţie pe audiţie muzi-
cală „Muzica: artă, ştiinţă, 
emoţie”, dar şi concursul 
vocal-instrumental organizat 
de Inspectoratul Municipiului 
Bucureşti.

Liceul nostru a fost impli-
cat în semestrul al doilea al 
anului şcolar trecut într-un 
proiect-concurs deosebit de 
important la nivel de capi-
tală: „Cinci licee, cinci mu-
zee”, în urma căruia am fost 
câştigători.

În cadrul şcolii, Consiliul 
Elevilor se implică în dife-
rite activităţi. Astfel, s-a 
hotărât ca în fiecare semes-
tru să se organizeze o strân-
gere de fonduri pentru un 
caz umanitar, activităţile de 
voluntariat fiind o prioritate 
pentru noi toţi. De aseme-
nea, acesta organizează în 
fiecare an parada costume-

lor de Halloween, iar după 
înmânarea diplomelor totul 
se termină cu o petrecere.

Începând cu anul şcolar 
2015-2016 avem planuri mari 
cu ocazia inaugurării sălii de 
festivităţi, atât de mult do-
rită de noi. Datorită aces-
tei săli vom putea organiza 
„Vlahuţă are talent”, în care 
toţi elevii noştri se pot ma-
nifesta artistic şi vom putea 
pune în scenă reprezentaţii 
ale unei trupe de teatru for-
mată din elevii liceului.

Mulţumesc pe această 
cale conducerii, colegilor 
mei, părinţilor şi nu în ulti-
mul rând copiilor care răs-
pund şi se implică în toate 
aceste activităţi, în urma 
cărora rămânem cu amintiri 
frumoase.

(Prof. DIANA PANAITE, 
coordonator programe şi 

proiecte)

PROIECTE
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D acă vreţi să vă descoperiţi noi ta-
lente, veniţi în noua trupă de tea-
tru a şcolii.Vom participa la festi-

valuri cu diferite scenete, o să ne dezvoltăm 
personalitatea într-un mod cât mai distrac-
tiv. Ne întâlnim în fiecare vineri de la ora 
17:00 până la 18:00. Deci, ce mai aşteptaţi?

 ACTIVITAȚIILE LICEULUI

Anul acesta în liceul nostru s-au desfăşu-
rat activităţi interesante, cu scop caritabil, 
în care ne-am implicat în număr mare, că-
pătând astfel experienţă şi un bagaj plin de 
amintiri frumoase. 

● Proiect Euroscola. Pincipalele activităţi 
ale proiectului au fost: dezbateri cu repre-
zentanţi ai Parlamentului României, Ministe-
rul Muncii, vizită de lucru la comisiile parla-
mentare de la Camera Deputaţilor, vizită de 
studiu la Spaţiul Public European, două si-
mulări a activităţilor Comisiei Parlamentare 
pentru Ocuparea Forţei de muncă şi afaceri 
sociale, simularea unei activităţi în plenul 
Parlamentului European.

● Elevii liceului nostru au susţinut un spec-
tacol minunat dedicat tuturor participanţilor 
la proiectul naţional de voluntariat „Adoptă 
un şcolar la distanţă“. Cu ocazia proiectu-
lui, liceul a ajutat 2 elevi ai şcolii nr. 16 din 
Galaţi.

● La începutul anului am avut o strângere 
de cărţi pe care apoi am donat-o bibliote-
cii liceului, asigurându-ne că de ficare dată 

când vom avea nevoie, există un loc care ne 
poate oferi ajutor atunci când este vorba de 
literatură. 

● Cu ocazia sărbătorilor Pascale, cu 
mic, cu mare, ne-am unit forţele luptând 
cu încredere pentru tânărul Cristi Istrate. 
Un elev ca noi ceilalţi dar care suferă de 
o boală foarte gravă la plămâni. Sperăm că 
i-am fost de ajutor şi că într-o zi îl vom pu-
tea vedea pe Cristi alergând pe terenul de 
fotbală, făcând ceea ce-i place.

● Timp de 2 saptămâni, o echipă bine or-
ganizată de elevi ai liceului a iniţiat o acti-
vitate draguţă pregătind felicitări de Paşte 
personalizate cu poza fiecărui doritor. A 
fost ceva nou, interesant, bine primit atât 
de cei mari cât şi de cei mici.

● De asemenea, liceul a participat la nu-
meroase concursuri sportive obţinând premii 
importante:

a. La turneul Cupa Playvolei
b. Întecerile sportive din cadrul ONSS. 

Echipele Liceului Vlahuță au obținut 
mai multe locuri 3:

Echipa de Baschet–Băieţi Gimnaziu–locul 3 
Echipa de Handbal – Fete Liceu –locul 3
Echipa de Volei – Fete Liceu – locul 3
Echipa de Volei – Băieţi Liceu – locul 3

URMEAZĂ:

23 Mai – Ziua Curăţeniei
5 Iunie – Ziua Bucătarului

ANUNȚURI
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DIN ŞCOALĂ ÎN VIAŢĂ PRIN 

FIRMELE DE EXERCIŢIU

- diseminare proiect educațional -

C ea de-a 19-a 
ediţie a Târ-
gului Inter-

naţional al Firme-
lor de Exerciţiu New 
York 2015 s-a desfă-
şurat  sub titulatura 
„Growing business, 
growing futures” şi pa-
tronajul U.S. NETWORK 
OF VIRTUAL ENTERPRI-
SES &  MERRILL LYNCH 
în colaborare cu WISE 
(WORKING IN SUPPORT 
OF EDUCATION) cât 
şi Primăria New York 
City.

La această prestigi-
oasă manifestare edu-
caţională au participat 
160 de firme de exer-
ciţiu, elevi şi profesori 
din 8 ţări şi 9 state din 
SUA, astfel: Austria -2 
firme, Canada -2 firme, Germania -3 firme, 
România -4 firme, Indonezia -3 firme, Bul-
garia -3 firme,  Marea Britanie -1, Brazilia 
-2 firme, Israel -2 firme, SUA -138 firme din 
statele: New York, California, Washington 
D.C.,Tennessee, New Jersey, Virginia, South 
Carolina, Massachusetts, Illinois.

Participarea la Târgul Internaţional al Fir-
melor de Exerciţiu New York 2015 a Liceului 
Teoretic „Alexandru Vlahuţă”, în colabo-
rare cu Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 
Bucureşti, cu două firme de exerciţiu: „FE 
TRAVELING AROUND THE WORLD SRL” - co-
ordonator prof. Mariana Ciobanu, colabora-
tor prof. State Luminiţa şi „FE FESTIN BLUE 
SRL” - coordonator prof. Ana Maria Picu - a 
fost datorată interesului deosebit al elevilor 
ca şi dorinţei de a se afirma cu afacerea fir-
melor lor pe piaţa internaţională a firmelor 
de exerciţiu.

Coordonatorii programului educaţional 

„Din şcoală în viaţă prin 
firmele de exerciţiu” au 
fost prof. Carmen Toma, 
directorul Liceului Teore-
tic „Alexandru Vlahuţă” 
Bucureşti şi prof. Roxana 
Ionescu, directorul Cole-
giului Economic „Virgil 
Madgearu” Bucureşti.

Prin prezenţa la acest 
târg şi competiţie în 
acelaşi timp, elevii şco-
lii noastre au avut posi-
bilitatea de a-şi testa în 
practică abilităţile, de-
prinderile şi cunoştinţele 
economice acumulate în 
cadrul orelor de specia-
litate. 

Astfel, ei s-au familia-
rizat cu activităţile spe-
cifice derulării afacerilor 
cu partenerii – firme de 
exerciţiu străine, au avut 

posibilitatea să utilizeze şi să aplice preve-
derile legislaţiei comerciale internaţionale, 
să-şi perfecţioneze limbajul de afaceri, să 
dezvolte relaţii de colaborare cu elevi din 
alte ţări, să cunoască valorile culturale şi 
spirituale americane ca urmare a vizitării 
unor obiective turistice din SUA. 

Elevii noştri au participat împreună cu 
elevii Colegiului „V. Madgearu” Bucureşti la  
toate secţiunile obţinând următoarele rezul-
tate:

- Gold Level, la categoria „Best Booth”- 
„FE TRAVELING AROUND THE WORLD SRL”- 
Colegiului Economic „V. Madgearu” şi Liceul 
Teoretic „Alexandru Vlahuţă” Bucureşti;

- Silver Level, la categoria „Best Website” 
- „FE TRAVELING AROUND THE WORLD SRL” 
- Colegiului Economic „Virgil Madgearu” şi 
Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă” Bucu-
reşti.

(Prof. LUMINIŢA STATE)
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Doreați încă din copi-
lărie să ajungeți profe-
sor?

● Nu. Mi-am dorit să 
ajung fotbalist, poliţist 
şi inginer.

Ați fost pasionat de 
istorie când erați mic? 
Ce v-a făcut să alegeți 
această materie?

● Cred că la sfârşitul 
clasei a VIII-a, începutul 
clasei a IX-a. Pasiunea 
pentru istoria României 
si marile personalităţi 
ale României.

Cum era viața dum-
neavoastră de licean?

● Frumoasă. Învăţam 
dimineaţa din clasa a 
IX-a până în clasa a 
XII-a. Eram în clasă 11 
băieţi şi 11 fete. Di-
rigintele nostru era 
profesor de istorie şi 
aveam sala de clasă în 
cabinetul de istorie, singura 
clasă cu balcon. În pauză 
ieşeam pe  acel balcon şi ne 
uitam la toţi elevii din cur-
tea şcolii. Toţi ne invidiau 
că noi aveam balcon. Pro-
gramul era de la 8:00-14:00 
şi apoi acasă, studiu şi alte 
activităţi. 

Ce altă materie ați mai fi 
predat în afară de istorie?

● Geografia. Am fost 
la olimpiadă până la faza 
aproape naţională. De două 
ori eram foarte aproape să 
mă calific la această fază. Și 
sport, bineînţeles.

Care este diferența dintre 
viața de licean de azi și cea 
de acum 10 ani?

● Depinde de perspec-
tivă. Pe oricine ai întreba 
ar spune că există mari 
diferenţe între viaţa de li-
cean de când era el şi cea de 
acum. În primul rând, există 
diferenţe de posibilităţi di-
dactice, sunt mult mai va-
riate acum. Înainte nu erau 
aşa multe ore de informa-
tică în România pentru că 
nu exista bază materială. Eu 
nu am făcut informatică deşi 
eram la clasă de real. Din 
punct de vedere al preocu-
pării, noi aveam mai multe 
activităţi de a învăţa. Poate 
dacă o să ajungeţi şi voi de 
partea cealaltă a catedrei, 
aşa veţi spune şi voi că aţi 

învăţat mai mult. Res-
pectul pentru profesori 
era mai mare, bine, 
respectul nu se cere, 
se câştigă. Noi nu eram 
aşa de neprietenoşi, 
eram foarte uniţi. 
Acum este prea multă 
violenţă între colegii 
de clasă. Ca activităţi 
în timpul liber: ieşeam 
afară cu prietenii, mer-
geam la zilele lor de 
naştere. La noi în li-
ceu, o dată pe lună, 
într-o vineri,  fiecare 
clasă organiza câte 
un spectacol. Stăteam 
până seara la 22:00. 
Ne puneau muzică şi ne 
simţeam bine cu cole-
gii.

Ce materie ați urât 
toată viața?

● Nu am urât nicio 
materie, au fost unele la 

care nu mă pricepeam foarte 
mult. Nu aveam abilităţi ar-
tistice sau muzicale. Nu pot 
spune că am urât o materie 
sau un profesor deoarece de 
la fiecare am avut ceva de 
învăţat.

Care este lecția dumnea-
voastră preferată?

● Sunt multe. Istoria în 
general este o lecţie care ar 
trebui învăţată. Nu pot să 
aleg chiar una. Din istoria 
românilor îmi place perioada 
voievozilor din Evul Mediu, 
perioada din a II-a jumătate 
a secolului XIX când se for-
mează satul Român Modern, 
Alexandru Ioan Cuza, Refor-
mele, Carol I. Îmi este greu 

Interviu
Adrian Ilie Aichimoaie

Prof. Adrian Ilie Aichimoaie,
directorul adjunct al Liceului 

Teoretic „Alexandru Vlahuţă”  
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să aleg o singură lecţie, e 
foarte grea întrebarea asta.

Cum reacționați când un 
elev vă enervează?

● Diferit probabil de la 
situaţie, la situaţie şi în 
funcţie de motivul enervării. 
În general încerc să înţeleg 
ce s-a întâmplat ca să putem 
depăşi momentul. Încerc să 
păstrez cursivitatea lecţiei 
pentru ca ceilalţi să nu aibă 
de suferit din cauza unui 
moment nepotrivit. E dife-
rit, poate cineva nu se simte 
bine în ziua respectivă şi 
nu spune, tu nu ştii cum să 
reacţionezi. Poate e cineva 
care doar vrea să atragă 
atenţia asupra lui. Cred că 
au fost şi situaţii când am 
ridicat tonul mai mult decât 
era necesar.

Ați avut vreodată un elev 
preferat?

● Mulţi, bineînţeles. Elevi 
preferaţi în sensul că am 
simţit în ei o pasiune pentru 
a învăţa, nu pentru a obţine 
note mari ci doar pentru a 
acumula cunoştinţe care să 
îi fie utile în viaţă. Pot să 
spun că nu am avut elevi 
care să nu îmi placă, de care 
să spun că nu i-am supor-
tat. Îmi plac elevii cu care 
lucrez, preferaţi au existat, 
cei implicaţi, cu rezultate la 
olimpiade. Majoritatea ele-
vilor mi-au plăcut mult. Aşa 
unul singur nu pot alege.

Credeți că schimbarea 
adolescenților este în bine 
sau în rău?

● Fiecare generaţie, în 
funcţie de epoca respec-
tivă s-a dezvoltat în funcţie 
de acel context. Nu poţi să 

spui că toată generaţia s-a 
dezvoltat în rău sau în bine, 
alb sau negru. Pericolele sau 
tentaţiile sunt mult mai mari 
pentru generaţia aceasta. 
Modelele sunt foarte im-
portante, iar în prezent 
adolescenţii nu au cele mai 
nimerite modele la care să 
se raporteze.

Cum vă simțiți când foștii 
elevi vă vizitează?

● Minunat! Cred că orice 
profesor se simte foarte bine 
atunci când se întâlneşte cu 
un fost elev şi îşi amintesc 
de momentele petrecute 
împreună când văd cum au 
evoluat. Te simţi bine pen-
tru că îţi dai seama că ai 
lăsat o amprentă pozitivă 
asupra lor. E unul dintre 
cele mai frumoase momente 
când te întâlneşti cu ei, îţi 
mulţumesc că i-ai format 
şi vor să te vadă, asta în-
seamnă că ai contat pentru 
ei.

Care este primul senti-
ment pe care îl aveți atunci 
când vedeți că elevii dum-
neavoastră trec BAC-ul cu 
brio?

● E satisfacţia muncii de 
4 ani. De fiecare dată m-am 
gândit că într-o perioadă fixă 
de timp trebuie să constru-
iesc ceva şi la sfârşitul acelei 
perioade, construcţia respec-
tivă trebuie să depăşească 
nişte standarde altfel ai 
muncit degeaba. Satisfacţia 
este foarte mare pentru că 
ştii că împreună cu elevii 
tăi ai atins scopul final. Cele 
mai mari emoţii sunt în ziua 
când se afişează rezultatele. 
Nu îmi ajung 2 baterii la te-

lefon să vorbesc cu ei, să îmi 
spună că au luat BAC-ul. Cu 
toate că în timpul clasei a 
XII-a eu le zic că nu o să-l 
ia, sunt convins că efortul 
lor se va vedea vara.

Vă simțiți vinovat când 
dați note mici?

● E grea întrebarea asta. 
Depinde de situaţie, eu nu 
văd notele mici ca o pe-
deapsă şi asta ar trebui să 
înţeleagă şi elevii, astfel 
relaţia elev-profesor va fi 
mult mai bună. Acum înţeleg 
cum era când luam o notă 
mică. Nu mă simt confortabil 
când dau note mici pentru 
că înseamnă că şi eu am o 
parte de vină, deoarece ele-
vul nu a reuşit să se ridice 
la un anumit nivel şi îmi pun 
problema „eu ce nu am fă-
cut aşa bine astfel încât ele-
vul să nu ia notă bună?”. Dar 
dacă vezi că un elev refuză 
constant să participe la oră, 
e imposibil să te simţi vino-
vat pentru că atunci este si-
gur că el nu-şi doreşte. Asta 
este cea mai grea situaţie 
pentru un profesor când un 
elev refuză total să înveţe 
sau să relaţioneze cu clasa. 
Nu cred că există elevi proşti 
sau profesori slabi, în niciun 
caz. Nimeni nu trebuie să se 
simtă vinovat, poate fi doar 
un accident, nu ai nimerit 
elevul pregătit din anumite 
motive. Eu apreciez cel mai 
mult când un elev încearcă 
să repare nota cât mai re-
pede, asta dovedeşte că a 
fost cu adevărat un acci-
dent şi că el nu este de acea 
notă.

♥♥♥ sfârşit ♥♥♥
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CE ESTE ADOLESCENȚA?
OGLINDA

S unt doar un adoles-
cent care încearcă să 
se autodefinească prin 

nişte rânduri scrise la întâm-
plare.

Uneori îmi place să ascult 
muzică doar ca să îmi acopăr 
ecoul existenţial. Uneori râd 
prea tare în încercarea mea 
de a eradica monotonia. Une-
ori mă uit în jurul meu şi într-
un moment de slăbiciune sin-
guratică îmi scot telefonul şi 
butonez nebun în speranţa că poate la celă-
lalt capăt voi găsi pe cineva la fel de confuz 
ca mine.

Recunosc că uneori cred că le ştiu pe 
toate şi îmi pare că găurile negre sunt un 
fleac, dar de cele mai multe ori mă simt 
absorbit de abisul necunoscutului. Car în fi-
ecare zi un ghiozdan plin cu manuale şi ca-
iete, dar când sufletul şi viaţa-s o enigmă 
toate paginile par goale. Și uneori mă dau 
drept cine nu sunt pentru a impresiona, pen-
tru a primi o fărâmă de atenţie, căci ştiu că 
doar aşa mă pot face plăcut vouă, purtând o 
mască închiriată cu preţul propriei persoane 
şi, totuşi, pare atât de firesc şi mă întreb 
de ce jucăm acest teatru ieftin care a ajuns 
parcă realitate?

Știu însă că sunt doar un adolescent şi că 
singurele diferenţe dintre mine şi ceilalţi 
sunt amintirile.

(de Alexandra Cononov)

*
AMINTIREA

A visa este cea mai bună calitate 
a unei fiinţe, dar ce se întâmplă 
când mor cuvintele? E o întrebare 

ce are un singur răspuns: niciodată. 

Această întrebare mă macină încă din co-
pilărie. Stau în cameră şi reflect la ce ursu-
leţul meu mi-a spus când eram mică sau cel 
puţin aşa am crezut. 

Cuvintele renasc întodeauna din tăcerea 
sufletului. Cuvintele inspiră cuvinte. Se-
neacă în dor de cerneală şi se pierd pe foile 
vieţii. Cuvintele visează cuvinte. În noaptea 
caldă, se contopesc plăpând şi prind glas 
mlădios, se unesc în vibraţii de şoapte. Cu-
vintele vorbesc cuvinte. Îşi destăinuie timid 
amintiri şi compătimesc literele triste. Cu-
vintele iubesc cuvinte. Se lasă amăgite de 
versuri dulci şi regret sfârşitul idilelor. Cu-
vintele se sting în cuvinte. Tremură intens 
până la ultima silabă şi se lasă pierdute pe 
buzele reci ale oamenilor...

Și totuşi, când plâng cuvintele? În tăcere. 
Lacrima cuvintelor e tăcerea. 

Aceste cuvinte mi-au rămas întipărite în 
minte. Mereu vorbeam cu ursuleţul meu sau 
poate imaginaţia îmi juca feste. 

Închid caietul cu pagini şifonate. E târ-
ziu...mă gândesc la nimicuri. Poate cuvin-
tele definesc  ce sunt în prezent, dar am şi 
alte răspunsuri neclare în privinţa mea.

Îmi doresc să revin la copilărie, la ino-
cenţă, la timiditate, la zâmbetul pe care îl 
îmbrăcăm în fiecare zi. 

Acum sunt doar un adolescent care se 
pierde printre cuvinte. 

      (Iliescu Adina, clasa a IX-a A)
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Interviu 
Ionescu Cristiana

Pentru început, aș vrea 
să vă întreb dacă vă mai 
amintiți prima oră când ați 
predat?

● Sigur că-mi amin-
tesc, eram studentă 
în anul III, încheiasem 
practica pedagogică la 
Liceul „Dimitrie Can-
temir” şi am fost soli-
citată de doamna pro-
fesoară să-i ţin orele, 
timp de două săptă-
mâni, cât avea să lip-
sească. Atunci când 
m-a anunţat secreta-
riatul facultăţii, am 
trăit nişte stări ames-
tecate: de bucurie şi 
uimire, de satisfacţie 
şi teamă. Parcă văd şi 
acum, elevii aceia, unii 
mai înalţi decât mine, 
dar apropiaţi de vâr-
sta mea, nu m-au pri-
vit nicio clipă cu neîn-
credere, îşi făceau te-
mele, citeau, participau la 
desfăşurarea lecţiilor, erau 
atenţi şi ne plăceam reci-
proc.

Cum ar trebui să fie, pen-
tru dumneavoastră, un elev?

● Un elev ar trebui să fie 
deschis, atent, cu gândire 
logică, să se respecte şi să 
respecte.

Ce definiție ați da dum-
neavoastră adolescenților?

● Adolescenţii sunt aidoma 
cocorilor, primăvara, însă nu 
trebuie să uite că „rămân în 
picioare, pe mare”!

Care este autorul dum-
neavoastră preferat și de ce 
l-ați ales tocmai pe acesta?

● Autorul meu preferat 

este Lucian Blaga, fiindcă 
s-a jucat de-a cuvintele în 
versuri, nestrivind „corola 
de minuni a lumii”, în proză, 

descoperind veşnicia şi în 
dialoguri dramatice, dând 
sensuri jertfei. Langă el, stă 
tainic Eminescu.

Care sunt cele 3 cărți pe 
care le recomandați oricărui 
adolescent?

● N-aş putea alege 3 cărţi, 
ci 3 autori români: I.L. Cara-
giale, Camil Petrescu şi Mir-
cea Eliade.

Dar ce sfaturi le-ați da 
acum adolescenților, din 
perspectiva unei vieți petre-
cute la catedră?

● Ar fi bine ca adolescenţii 
să nu ardă etapele vieţii, în 
dorinţa de a părea mai mari, 
independenţi sau cool, să 
nu acţioneze  din spirit de 

turmă, ci să-şi asculte min-
tea şi sufletul.

Ce altă materie vă mai 
plăcea, în afară de română?

● Am iubit materia 
pe care am predat-o, 
limba română, dar în 
egală măsură am tratat 
limba franceză.

Dacă ați scrie o carte 
care să cuprindă me-
moriile dumneavoastră, 
cum s-ar numi?

● Dacă aş scrie o 
carte memorialistică, 
eu cred că aş numi-o 
„Șoapte”.

Știu că este greu să 
alegeți, dar care este 
cel mai impresionant 
moment din viața dum-
neavoastră de dascăl?

● Momentele impresi-
onante din viaţa mea de 
dascăl sunt despărţirile 
de serii de elevi şi te-
lefoanele pe care le 

primesc, după ani, de la ei, 
precum şi întâlnirile ştiute 
sau neştiute. De acum, vor 
rămâne doar telefoanele, şi 
ele până într-o zi, când vor 
suna în gol...

Ce veți face în noua etapă 
care se deschide în fața 
dumneavoastră?

● Fiind o fire activă, dar 
nu adepta exceselor, mă voi 
plimba pe jos, că-i sănă-
tos, voi călători mai mult, 
voi avea timp destul pentru 
întâlnirile de cafea cu pri-
etenele mele, voi îngroşa 
rândurile spectatorilor la 
teatru, la concerte şi... cine 
ştie... De-acum, „Iubirea şi 
jocul meu e-nţelepciunea!”.         

?
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Die DSD Prüfung – eine einmalige 
Erfahrung

E s war ein sehr wichtiger Tag für 
mich. Ich konnte nur Deutsch 
denken. Ich war überraschen-

derweise ganz ruhig. Normalerweise bin ich 
immer nervös, wenn ich entscheidende Mo-
mente für mein Dasein durchlebe. Aber ... 
hier war es etwas Anderes. Es war der Tag 
der DSD – schriftlichen Prüfung.

Diese probe besteht aus drei Teilen: die 
schriftliche Kommunikation, das Hörverste-
hen und das Leseverstehen. Ich bin froh, 
dass ich keine Aufregung hatte. Aber ich 
habe so viel in der Klasse geübt, dass ich 

keinen Grund hatte, etwas Falsches zu ma-
chen. Wenn ich zur Schule gekommen bin, 
habe ich meinen Name auf dem Tisch gefun-
den. Dann fühlte ich mich ganz speziell... 
Da in der Klasse waren drei Menschen, die 
auf mich und meine Kollege und Kolle-
ginnen passen mussten: zwei mutterspra-
chige Aufseher und meine Klassenlehrerin. 
Ich fühlte mich sicher mit meiner Lehrerin, 
aber die anderen waren auch sehr nett.

Nach der schriftlichen Probe habe ich nur 
Deutsch gesprochen und geda-
cht, um die mündliche Kommu-

Buch oder Film?- immer eine schwierige 
Auswahl

E in immer umstrittenderes Problem 
heutzutage ist, dass die Jugen-
dlichen  die Bücher statt der Fil-

men vorziehen. Die Eltern und die Lehrer 
sind deswegen besorgt und machen immer 
Vorwürfe den Kinder bzw. den Schüler, die 
auf diese Weise das Lesen als eine unange-
nehme Erfahrung nehmen.

Die beiden Äußerungsmittel haben sowohl 
Vorteile als auch Nachteile. Das haupsächli-
che Argument zugunsten des Films wäre 
die Zeitersparung, denn man braucht viel 
mehr Zeit zu lesen. Andererseist aber pas-
siert alles im Film schnell, sodass man sehr 
aufmerksam sein muss, während im Buch die 
Handlung nicht so konzentiert ist und man 
kann noch einmal lesen, wenn man etwas 
nicht versteht. Ein anderer Nachteil des 
Films ist, dass die originelle Bedeutung der 
Geschichte verändert wird, indem sie immer 
mehrere moderne Einflüsse bekommt im 
Gegensatz zu dem Buch, wo die Nachricht 
unberührt bleibt. Der Film bittet den Zus-
chauern das visuelle Bild,das das Verstehen 
der Handlung erleichtert, aber begrenzt die 
eigene Vorstellung, an der die Leser Freiheit 
haben. Das verzögert leider die personelle 
Entwicklung der Jugendlichen und setzt ihre 

Fähigkeit sich frei zu äußern herab. Eine 
wichtige Rolle spielt auch der Wortschatz, 
den man durch Lesen bereichern kann. Weil 
die meisten Jugendlichen sehr selten oder 
fast nie lesen, stießen sie auf Hindernisse, 
wenn sie sich ausdrücken oder verstanden 
werden wollen und das kann man in viele 
Alltagsituationen bemerken. Deshalb soll 
das Schulsystem sich mehr um diesen Aspekt 
kümmern, aber ohne zu viel Druck auf die 
Jugendlichen zu setzen, damit sie das Gewi-
cht des Lesens richtig verstehen.

 Wenn man liest oder einen Film ansieht, 
soll man auch seine Augengesundheit in Be-
tracht ziehen. Viele glauben, dass nur das 
Fernsehen einen negativen Einfluss auf die 
Augen hat, aber wenige sind bewusst, dass 
das Lesen in Übermaß oder mit einer schwa-
chen Beleuchtung den Augen ebenso viel 
schaden kann. 

Aus allen diesen Gründen kann man nicht 
bestimmt sagen, dass das Buch besser als 
den Film ist oder umgekehrt, aber am bes-
ten wäre meiner Meinung nach, wenn man 
das Urteil fällen würde, nur nachdem man 
die beiden Versionen kennengelernt hat. 

(Neacșu Mara - VIII B)
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nikation probe erfolgreich zu 
bestehen, die nächsten Tag 

war. Ich musste ein Pro-
jekt vorbereiten und vor 
dem Prüfern – meine Le-
hrerin und ein Deutscher 
-präsentieren, aber zusätz-
lich sollte ich ein Gespräch 
führen. Ich habe über mich 
selbst diskutiert und dann 
habe ich Fragen aufgrund 
des Projektes bekommen. 
Dann war ich ganz ges-
tresst, denn ich bin eine 
zurückgezogene Person, 
die sehr unangenehm fin-
det, sich mündlich auszu-
drücken, wenn man auch 
schriftliche Wörter benut-
zen kann. Zum Glück habe 
ich diese Probe mit dem 
Niveau B1 bestanden. Jetzt 
warte ich auf das Ergebnis 
von den schriftlichen Teil, 
aber ich mache mir keine 
Sorgen, denn ich weiß, 
dass ich mich zurecht ge-
funden habe. 

Am 10. und 11. März habe ich wirklich 
eine sehr schöne Erfahrung erlebt. Alles 
war nur in Deutsch, ich war begeistert, dass 

ich es geschafft habe: ich spreche nicht 
seit vielen Jahren Deutsch. Ich habe es mit 

acht angefangen. Dann 
hatte ich Deutschun-
terricht nur einmal pro 
Woche. Irgendwie kon-
nte ich viel Stoff lernen, 
sodass ich diese Schule 
besuchen kann, wo ich 
fast jeden Tag Deutsch 
spreche. Was ich ehr-
lich sagen möchte, ist, 
dass Zeit relativ ist. Es 
hat keine Bedeutung. 
Was sehr wichtig ist, ist 
wie man Zeit benutzt. 
Ich wollte Deutsch ler-
nen und meiner Meinung 
nach sind Ausdauer und 
Wünsch etwas Starkes 
im unseren Leben. Ich 
weiß, dass die Menschen 
immer das Unmögliche 
möglich gemacht haben. 
Es war eine gute Ents-
cheidung, Deutsch zu 
lernen und ich bin über-
zeugt, dass diese DSD-

Prüfung und selbstverständlich das Zertifikat  
meiner glänzenden Zukunft helfen wird.

(Alexandra Hornicar - VIII B)

Fremdsprachen lernen

A usgehend von der Erfahrung mit 
der DSD-Prüfung, die im März 
stattgefunden hat, habe ich 

mich entschieden, euch über das Thema 
“Fremdsprachen lernen” zu berichten.

Unsere Schule legt viel Wert auf 
Fremdsprachen, deshalb gibt es bei uns viele 
Intensivklassen und seit einem Jahr gehört 
unsere Schule zu dem Pasch-Programm.

Es gibt viele Möglichkeiten eine 
Fremdsprache zu lernen: einerseits im Schu-
lunterricht, in dem wir Grammatikübungen 
und Hörverstehenübungen tun, mündlich 
Fragen beantworten also auch Gespräche 
führen und außerdem müssen wir ab und 
zu Projekte erarbeiten. Andererseits außer-
halb der Schule hat man die Gelegenheit 

Fremsprachen zu lernen,beispielsweise man 
kann Nachhilfestunden oder Kurse in Spra-
chinstituten machen, man kann an Ausstaus-
chprogrammen teilnehmen, reisen oder ver-
mutlich Musik hören, Filme anschauen und 
Bücher oder Zeitschriften lesen.

Ich interessiere mich besonders für De-
utsch, darum war ich letzten Sommer in 
einem Ferienlager in Deutschland, wo ich 
nicht nur viele Freundschaften geschlossen 
habe, sondern auch viele Kulturen entge-
deckt. Was meine Deutchkenntnisse betrifft, 
kann ich sagen, dass ich viele Fortschritte 
gemacht habe, deswegen habe ich auch eine 
wichtige Prüfung dort abgelegt und ich habe 
sie auch bestanden.

Anschließend möchte ich die 

Prof. CARMEN TOMA, 
directorul Liceului Teoretic 

„Alexandru Vlahuţă” 
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Die Zeit vergeht, wir ändern

I m Laufe der 
Zeit gibt es 
verschiedene 

Fragen, Probleme, 
deshalb ändern wir. 
Aus meinem Stan-
dpunkt aus gesehen 
ist die schwierigste 
Phase des Lebens die 
Jugend. Warum?

Jeder von uns hat 
eine andere Ansicht. 
Einige glauben, dass 
die Jugendzeit eine 
der schönsten Zeiten 
ist. Aber, auf der an-
deren Seite, mehrere 
denken, dass die Fra-
gen und die Probleme 
beginnen, wenn wir 
Jugendliche sind.

Ehrl ich gesagt, 
finde ich, dass die 
Jugendzeit  v ie le 
Vorteile und Nach-
teile hat, weil ich 
auch Jugendlich bin. 
Tatsächlich beginnen 
in diesem Zeitraum 
die meisten Änderun-
gen. Jetzt verlieben wir uns, jetzt sind wir 
am meisten beeinflusst, jetzt wählen wir 
den Weg, dem wir folgen möchten.

Oft, wenn man Jugendlich ist, denkt man, 
dass niemand versteht, was man denkt oder 
wünscht. Wir haben die Eindruck , dass wir 
alles wissen. Es ist nicht so... 

Während dieser Zeit wollen wir nicht 

und können wir ni-
cht sehr offen mit 
anderen sprechen, 
vor allem mit der 
Familie. Daraus er-
geben sich Streit, 
Probleme und auch 
einige Entscheidun-
gen, die uns bee-
influssen. So sehen 
wir viele Menschen 
in Depression. Dann 
machen wir uns 
schlecht. Um diese 
Situationen zu ver-
meiden, wäre es 
besser, zu versu-
chen, sie durch 
Kommunikation zu 
lösen. Wenn wir 
Jugendliche sind, 
können wir uns für 
verschiedene Kurse 
einschreiben. Wir 
können andere Akti-
vitäten machen, die 
uns helfen unsere 
verschiedenen Pro-
blemen zu über-
winden. Zum Beis-

piel, viele haben ihren Frieden in der Musik 
oder Theater gefunden. Danach können wir 
Meinungen austauschen und neue Menshen 
kennenlernen. So entdecken wir mehrere 
Leidenschaften. 

Das Wichtigste ist unser Gleichgewicht 
zu halten und nicht aus dem Weg den sie 
gewählt haben, abzuweichen!

Vorteile dieses Themas ansprechen. In er-
ster Linie wenn man Fremdsprechkenntnisse 
hat, kann man bessere Erzeihungsmögli-
chkeiten haben oder sogar einen besseren 
Beruf ergreifen. Heutzutage legen die Uni-
versitäten und Arbeitsgeber viel Wert auf 
Fremsprachen. Mit Hilfe von den Fremdspra-
chen kann man außerdem  besser im Ausland 
kommunizieren und allerdings neue Perso-
nen kennenlernen. Einige lernen Fremspra-

chen wegen des Bedürfnises, jedoch wenn 
man es lernt, versteht  man, dass sie nicht 
schwierig sind und man hat  auch Spaß da-
bei.

Zusammanfassend kann man sagen ,dass 
trotz der Schwierigkeit, damit man eine 
Fremdsprache lernt, lohnt es sich, weil man 
so eine bessere Zukunft haben kann.

(Andra Dumitru)
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Clasa a VII-a B
Premiul I - Georgescu Ana

Premiul II - Ivan Anca

Clasa a VIII-a B
Premiul I - Hornicar Alexandra

Premiul II - Dumitru Andra
Premiul III - Neacșu Mara

Prof coordonator: Godoci Alina

Aus meiner Erfahrung mit dem DSD I

U nsere Schule ist seit dem 
Jahr 2013 Partner im DSD- 
Programm der Kulturminis-

terkonferenz  und somit auch im Pas-
ch- Schulnetz. Die DSD I Prűfung ist 
der Schwerpunkt dieses Programms 
und in diesem Zusammenhang mőchte 
ich euch gerne sowohl űber die Vor-
teile, die diese Partnerschaft unserer 
Schule und unseren Schűlern anbie-
tet, als auch űber meine Erfahrungen 
als Lehrer  im Bezug auf die Prűfungs-
vorbereitung.

Im Rahmen dieser Partnerschaft 
werden unter anderem deutsche Le-
hrkräfte vermittelt, , die an DSD- 
Schulen unterrichten und das ist auch 
unser Fall, denn ab diesem Schuljahr ist der 
Deutschlehrer Herr Andreas Welsch an unse-
rer Schuler tätig, was unseren Schűlern die 
wertvolle Gelegenheit anbietet, sich mit ei-
nem Muttersprachler zu unterhalten.

Die positiven Auswirkungen dieses Pro-
gramms beziehen sich auch auf den Aufbau 
der Motivation fűr unsere Schűler, die sich 
schon frűh als Ziel setzen, in der ach-
ten Klasse das Deutsche Sprachdiplom 
zu schaffen und machen selbsbewusst 
Fortschritte, damit  sie das so erfolgreich 
wie mőglich  erreichen. Die Erfahrung 
aus den letzten zwei Jahren haben mir 
persőnlich gezeigt, wie klug, engagiert und 
motiviert unsere Schűler sind und all diese 
Eigenschaften haben zu den guten Ergeb-
nissen an den DSD- Prűfungen beigetragen.

Die Deutschlehrer aus unserer Schule wol-
len unsere Schűler dazu űberzeugen , dass 
wir  eine gute Auswahl fűr das weitere Stu-
dium am Alexandru Vlahuta Lyzeum sind 
und in diesem Sinne beabsichtigen wir ihnen 
ein neues Angebot vorzubereiten, indem wir 
ab nächstem Schuljahr den Antrag zur Ein-
fűhrung der DSD II Prűfung stellen werden. 
Dieses Diplom auf dem C1 Niveau wűrde 
dann der sprachliche Nachweis fűr den Ho-
chschulzugang zu einer Universitat aus dem 
deutschsprachlichen Raum sichern.

Ich bin stolz darauf, dass ich seit fast 
zehn Jahren an dieser Schule unterrichte 
und werde mein Bestens tun, um meine 
Schűler weiter zu unterstűzen und Hilfe zu 
leisten, immer wenn sie es brauchen.

(Godoci Alina)

Olimpiada de Limba germană modernă 
- faza pe municipiu
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T he Hunger Games 
is a series of three 
adventure novels 

written by the American 
author Suzanne Collins,who 
is an American tele-
vision writer and no-
velist, best known 
as the author of The 
New York Times best 
selling series The Un-
derland Chronicles and 
The Hunger Games 
trilogy. The novels in 
the trilogy are titled 
The Hunger Games 
(2008), Catching Fire 
(2009) and Mockingjay 
(2010). The novels 
have all been deve-
loped into films, with 
the film adaptation of 
Mockingjay split into 
two parts, the second 
of which set to be re-
leased on November 
20, 2015. 

The Hunger Games 
follows 16-year-old 
Katniss Everdeen, a 
girl from District 12 
who volunteers for the 74th 
Hunger Games in place of 
her younger sister Primrose 
Everdeen. Also participa-
ting from District 12 is Pe-
eta Mellark, a boy who has 
developed a secretcrush on 
Katniss. They are mentored 
by District 12's only living 
victor, Haymitch Abernathy, 
who won the Games 24 years 
earlier and has since assu-
med a solitary life of alco-
holism. Peeta confesses his 
love for Katniss in a televi-
sion interview prior to the 
Games, leading the Capitol 

to portray Katniss and Peeta 
as "star-crossed lovers." This 
revelation surprises Katniss, 
who harbors feelings for Gale 
Hawthorne, her friend and 

hunting partner. Haymitch 
advises Katniss to play along 
and feign feelings for Pe-
eta, in order to gain wealthy 
sponsors who can gift them 
supplies during the Games. 
In the arena, Katniss deve-
lops an alliance with Rue, a 
young tribute from District 
11, and is emotionally scar-
red when Rue is killed beca-
use she reminds Katniss of 
her sister. Katniss devises a 
memorialfor Rue by placing 
flowers over her body as an 
act of defiance toward the 
Capitol. More than halfway 

through the Games, the re-
maining tributes are alerted 
to a rule change that allows 
both tributes from the same 
district to be declared vic-

tors if they are the 
final two standing. 
After learning of the 
change, Katniss and 
Peeta begin to work 
as a team. When all of 
the other tributes are 
dead and they appear 
to win the Games 
together, the rule 
change is revoked. 
Katniss leads Peeta 
in a double suicide 
attempt to eat poiso-
nous berries known as 
nightlock, hoping that 
the change will be 
reinstated and that 
they will both be vic-
torious. Their ruse is 
successful, and both 
tributes return home 
victorious. During and 
after the Games, Kat-
niss develops genuine 
feelings for Peeta and 

struggles to balance them 
with the connection she fe-
els with Gale. When it be-
comes clear that the Capitol 
is upset with her defiance, 
Haymitch encourages Katniss 
to maintain the "star-crossed 
lovers" act, without telling 
Peeta.

In conclusion, I strongly 
recommend not only the 
first book, all of them for 
everyone because they are 
very interesting and full of 
adventure.

~ ploy summary by an 
anonymous student ~

 The Hunger Games
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T he Portrait of a 
Lady is a novel 
by Henry James, 

first published as a seri-
al in The Atlantic Monthly 
and Macmillan's Magazine 
in 1880–81 and then as a 
book in 1881. It is one of 
James's most popular long 
novels, and is regarded by 
critics as one of his finest.

Isabel Archer, originally 
from Albany, New York, 
is invited by her maternal 
aunt, Lydia Touchett, to 
visit Lydia's rich husband 
Daniel at his estate near 
London, following the 
death of Isabel's father. 
There, she meets her co-
usin Ralph Touchett, her 
friendly invalid uncle, 
and the Touchetts' robust 
neighbor, Lord Warbur-
ton. Isabel later declines 
Warburton's sudden propo-
sal of marriage. She also 
rejects the hand of Caspar 
Goodwood, the charismatic 
son and heir of a wealthy 
Boston mill owner. Although 
Isabel is drawn to Caspar, 
her commitment to her in-
dependence precludes such 
a marriage, which she feels 
would demand the sacrifice 
of her freedom. The elder 
Touchett grows ill and, at 
the request of his son, le-
aves much of his estate to 
Isabel upon his death.

With her large legacy, 
Isabel travels the Continent 
and meets an American ex-
patriate, Gilbert Osmond, 
in Florence. Although Isabel 
had previously rejected both 
Warburton and Goodwood, 

she accepts Osmond's pro-
posal of marriage. She is 
unaware that this marriage 
has been actively promoted 
by the accomplished but un-
trustworthy Madame Merle, 

another American expatri-
ate, whom Isabel had met at 
the Touchetts' estate.

Isabel and Osmond settle 
in Rome, but their marriage 
rapidly sours due to Osmond's 
overwhelming egotism and 
his lack of genuine affection 
for his wife. Isabel grows 
fond of Pansy, Osmond's pre-
sumed daughter by his first 
marriage, and wants to grant 
her wish to marry Edward 
Rosier, a young art collector. 
The snobbish Osmond would 
rather that Pansy accept the 
proposal of Warburton, who 
had previously proposed to 
Isabel. Isabel suspects, how-
ever, that Warburton may 
just be feigning interest in 

Pansy to get close to Isabel 
again.

The conflict creates even 
more strain within the 
unhappy marriage. Isabel 
then learns that Ralph is 

dying at his estate in 
England and prepares to 
go to him for his final 
hours, but Osmond sel-
fishly opposes this plan. 
Meanwhile, Isabel learns 
from her sister-in-law 
that Pansy is actually 
the daughter of Ma-
dame Merle, who had an 
adulterous relationship 
with Osmond for several 
years.

Isabel pays a final vi-
sit to Pansy, who despe-
rately begs her to return 
some day, something 
Isabel reluctantly pro-
mises. She then leaves, 
without telling her spi-
teful husband, to com-

fort the dying Ralph in En-
gland, where she remains 
until his death. Goodwood 
encounters her at Ralph's es-
tate and begs her to leave 
Osmond and come away with 
him. He passionately embra-
ces and kisses her, but Isa-
bel flees. Goodwood seeks 
her out the next day, but is 
told she has set off again for 
Rome. The ending is ambigu-
ous, and the reader is left to 
imagine whether Isabel re-
turned to Osmond to suffer 
out her marriage in noble 
tragedy or whether she is 
going to rescue Pansy and 
leave Osmond.

~ ploy summary by Szucs 
Gabriela 9 B ~

The Portrait of a Lady
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T he fault in our stars by 
John Green it’s a young 
adult , realistic novel pu-

blished in January 2012 and it’s 
written in postmodern period. This 
book is destined to all teenagers 
around the globe who think that 
cancer and love don’t match.

  The title is inspired by Act 1, 
Scene 2 of Shakespear’s play Julio 
Caesar in wich the nobleman Cas-
sius says to Brutus “The fault , dear 
Brutus , is not in our stars ,/But in 
ourselves that we are underlings.” 
Green stated that the first inspira-
tion for The fault in our stars came 
from when he worked as a student 
chaplain at a children’s  hospital.

  Seeing the story for the first time you 
think it’s all about some sick kids to whom 
fate wasn’t so giving. But throught the story 
it is proven that love is the main theme. Ha-
zel Grace Lancaster , a 16 year old teenager 
with thyroid cancer that has spread to her 
lungs , attends a cancer patients’ support 
group at her mother’s behest. She wouldn’t 
imagine finding her love , Augustus Waters 
literally in the “heart of Jesus”. The support 
group was held in the church’s basement 
and their seats were put in a circle around a 
carpet with Jesus. Gus is a guy that not long 
ago lost a leg due to cancer. Amazed by 
her natural beauty he invited Grace to his 
home to watch a movie. From here things 
run pretty smoothly , they become friends 
but Hazel’s fear kept the relationship from 
becoming something serious. Her fear was 
that she didn’t want to hurt him  because 
she is a grenade that one day is going to 

blow up and hurt everyone in her path  , so 
this her way  of minimaizing the casualties. 
Her obsession is an “Imperial Affliction”, a 
novel written by Peter van Houten about a 
cancer-stricken girl named Anna that paral-
lels Hazel’s own experience. Gus uses his 
dying wish to see the book’s author in Am-
sterdam. There they confess their love for 
each other and also Augustus tells Hazel he 
has “a touch of cancer”. His health worsens 
but their love never does. It becomes stron-
ger and stronger. The boy dies and at his 
funeral Peter van Houten appears and tells 
Grace that his is inspired by his own life ex-
perience , His daughter died due to cancer.

   There are no words to describe this 
book or recommend it , it teaches us that 
not even in the worst moments our love 
ones don’t leave our side and that cancer 
wasn’t the thing that kept them apart , it 
was time.

(Presented by Simion Ana-Maria 
a 9-a B)

The fault in our stars  

Culmea amabilităţii: 
să-şi ceară scuze profu' 
care te-a prins copiind.

*
Culmea matematicii: să stai de 

unu' singur şi să te simţi în plus.
*

Culmile geografiei: să deschizi 

Porţile de Fier cu Cheile Bicazului.
*

Culmea geometriei: să fii pus la 
colţ într-o cameră rotundă.

*
Culmea fizicii: să paşti un cal 

putere pe un câmp magnetic.
*

Culmea telefericului: să urci pe 
munte cu cabina telefonică.

*
Culmea gravitației: să faci flotări 

în spațiu.
*

Culmea interfonului: să suni şi să 
primeşti ton de fax.
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M uzica este o evadare. Am fi sur-
prinşi cât de mult înseamnă un 
cuvânt, un vers sau chiar o strofă 

pentru noi. Unele chiar ne descriu personali-
tatea. Genul de muzică pe care îl ascultăm 
dezvăluie cine suntem cu adevărat. Bunul 
gust în muzică nu înseamnă neapărat linia 
melodică, ci ceea ce simţim în momentul în 
care auzim versurile cântecului. Fiecare are 
muzica lui preferată. Nu am de gând să vor-
besc despre trupe sau diferiţi artişti. Știţi 
momentul acela când începeţi să fredonaţi 
o melodie fără să vă daţi seama? E un mo-
ment de fericire sufletească. Fie că ascul-
tăm rock, pop, rap, muzică clasică, electro 
sau metal, nu merită să luăm în considera-
re ceea ce zic alţii despre genul de muzi-
că respectiv. Contează doar să-ţi placă. De 
altfel, muzica îţi poate schimba starea de 
spirit. Eşti trist sau supărat. Asculţi muzică, 
apoi te simţi mai bine. Sunt sigură că foar-

te mulţi dintre voi fac asta. 
Alţii ascultă un cântec fără 
să-i simtă semnificaţia, doar 
pentru că este „cool”. Simt 
că muzica este motivul mul-
tora de a merge mai departe, 
de a uita trecutul. Sunt multe 
lucruri şi sentimente pe care 
îmi este greu să le explic în 

scris, dar sunt sigură că muzica are un loc 
special în inima mea.

TOP 15 MELODII DE DRAGOSTE
1. Ed Sheeran – Thinking out loud
2. The Weeknd – Earned it
3. John Legend – All of me
4. Hozier – Cherry Wine
5. Pablo Alboran –Perdoname
6. Ed Sheeran – One
7. Andra – Colţ de suflet
8. A Great Big World – Say something
9. Arctic Monkeys – I wanna be yours
10. Olly Murs – Dear Darling
11. Christina Perr – A thousand years
12. Ellic Goulding – Love me like you do
13. Christina Aguilera ft Alejandro Fernan-

dez – Hoy tengo ganas de ti
14. Christina Aguilera – Hurt
15. Delia – Inimi desenate                                      

(Andrei Indira)

CURIOZITĂȚI PSIHOLOGICE PENTRU 
ADOLESCENȚI

Ş tiai că muzica pe care o asculţi îţi 
influenţează felul în care vezi lu-
crurile? Atunci, să ascultăm cu to-

ţii numai muzică veselă, iar la final, să nu 
uităm să zâmbim!

● Melodiile preferate au legătură cu 
evenimente emoționante din viața noas-
tră.

Tristă sau veselă, piesele pe care le as-
cultăm ne povestesc despre o întâmplare 
anume din existenţa noastră.

● Muzica ne influențează felul în care 
vedem lucrurile. 

Cu căştile în urechi, nu mai vedem aglo-
meraţia de pe străzi la fel de enervantă, 
nu-i aşa? La fel, dacă ascultăm ceva 

happy, parcă toţi oamenii din jur devin 
mai simpatici.

● Dacă stăm în preajma oamenilor op-
timişti, suntem mai fericiți.

Un om trist ne influenţează negativ, un 
om vesel ne face şi pe noi să ne simţim 
optimişti.

● Perioada cuprinsă între 18 şi 33 de 
ani este cea mai stresantă.

De ce? Pentru că şcoală, job, familie.
● Unii oameni inteligenți se subapre-

ciază, pe când alții, mai prostuți, consi-
deră că sunt geniali.

Acelaşi lucru se poate spune şi despre 
fetele frumoase. Multe fete frumoase se 
simt complexate, chiar dacă nu e cazul.
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T răim într-o lume 
în care aspectul 
fizic contează 

mai mult decât mentali-
tatea sau personalitatea.  

Consider că, dacă în 
general prima vedere 
contează enorm, nu tre-
buie lăsate de-o parte 
calităţile sau valorile mo-
rale ale oamenilor.   

Astazi sunt căutate 
persoanele frumoase şi 
cu bani, dar oare spiritu-
alitatea acestora nu con-
tează? Ba da, chiar con-
tează. Adolescenţii din 
zilele noastre sunt com-
plexaţi de aspectul fizic 
şi încearcă să-şi mascheze 
defectele, dar trebuie să 
fie conştienţi că frumuseţea 
este trecătoare, iar perso-
nalitatea şi caracterul sunt 
pentru totdeauna.

*
Părerea mea este că fru-

museţea şi spiritualitatea 
contează aproape în aceeaşi 
măsură. Depinde mai mult 
de situaţie, de loc şi de per-
soanele de care au parte zi 
de zi.

Frumuseţea nu constă nu-
mai în frumuseţea exterioară 
deoarece şi cea spirituală 
are un rol important în as-
pectul unei persoane. Chiar 
dacă oamenii frumoşi sunt 
mai apreciaţi, asta nu în-
seamnă că sunt cu adevărat 
mai buni. Toate persoanele 
sunt egale şi ar trebui să se 
simtă bine în pielea lor, dar 
mulţi ezită să o facă sau, 
din contră se simt mult prea 
bine în piele lor, astfel sen-
zaţia de superioritate cres-

când. 
Aşadar, sunt de părere că 

atât frumuseţea cât şi spiri-
tualitatea sunt importante, 
diferenţa dintre cele două 
fiind făcută de contextul în 
care sunt prezentate.

*
Inteligenţă înseamnă fru-

museţe; frumuseţea inte-
rioară care se oglindeşte 
în ochii unor oameni. Pen-
tru mine frumuseţea nu în-
seamnă nimic, nimeni nu 
poate să definească frumuse-
ţea, pentru că ea nu trebuie 
definită, trebuie simţită. 
Societatea în care trăim ne 
lasă adesea impresia că „a fi 
frumos este ceva esenţial”, 
în loc să ne înveţe despre 
frumuseţea interioară.

Imperfecţiunea înseamnă 
artă; iar arta nu este menită 
să fie frumoasă, este menită 
să inspire. O minte liberă 
este o minte frumoasă, care 
te face să te gândeşti că ni-
mic nu este imposibil. Pen-

tru că fiecare imperfecţiune 
formează perfecţiunea.

O conversaţie cu un om 
inteligent te face să te gân-
deşti şi după un anumit timp 
la vorbele sale, pe când un 
om aproape perfect te lasă 
rece, cel puţin în cazul meu.

Aşa că, răspunsul la între-
barea frumuseţe sau spiri-
tualitate? Pentru mine este 
foarte simplu: frumuseţea 
spiritualităţii.

(Maya)

*
Interiorul se reflectă ade-

sea în aparenţă. Un suflet 
frumos se transpune într-o 
pereche de ochi sclipitori, 
inteligenţă în modul cum ne 
îmbrăcăm şi personalitatea 
în stil. Pentru că, desigur, 
o persoană inteligentă ştie 
că nu ar trebui să combine 
culori precum galben şi roz, 
ştie că un anumit stil trebuie 
adaptat după fizicul său. 
Prea mult strică, iar prea 
puţin este aproape invalid.

FRUMUSEŢE SAU SPIRITUALITATE 
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Nu spun că spiritualita-
tea este mai importantă ca 
frumuseţea, pentru că nu e 
deloc aşa. Uneori felul cum 
arătăm îi face pe cei din jur 
curioşi şi de personalitate, 
însă dacă fizicul nu este pri-
etenos, nimeni nu se va in-
teresa de latura interioară.

Să aleg între cele două 
mi-e imposibil şi ar fi ero-
nat. Puţin din fiecare sau 
puţin din una şi mai mult din 
cealaltă ar fi optim. Însă ni-
ciodată doar FRUMUSEŢE sau 
doar SPIRITUALITATE. Spun 
asta pentru că cele două se 
completează una cu cealaltă 
involuntar.

(Zechiu Cristiana)

*
Frumosul este un criteriu 

de bază pentru omenire. Pe 
baza lui se fac alegeri bune, 
mai puţin bune sau chiar fa-
tale.

De-a lungul timpului per-
fecţiunea a reprezentat ţinta 

multor gândiri. Operele lite-
rare au fost scrise pe baza 
relaţiei de dragoste sau de 
ură dintre personajele idea-
lizate.

Oare aceste lucruri nu dau 
de înţeles că pentru om, un 
altul ar trebui să arate bine 
înainte de a-şi arăta perso-
nalitatea sa?

Să luăm un exemplu mai 
mult decât cunoscut de lu-
mea întreagă: celebra operă 
a lui Shakespeare, Romeo şi 
Julieta. Poate dacă Julieta 
nu l–ar fi vrăjit pe Romeo cu 
frumuseţea ei exorbitantă, 
în schimb i-ar fi citit un eseu 
de opinie asupra probleme-
lor existenţiale ce o preocu-
pau, oare ar mai fi existat 
tragica moarte a celor doi?

Pentru tineri, imaginea 
celuilalt este mai presus de-
cât mesajul spiritual pe care 
acesta îl au de dezvăluit. 
Primul lucru pe care îl face 
aproape orice adolescent 
este să observe imaginea ce-

lorlalţi, înainte de a pune la 
îndoială ultima carte citită 
sau felul său de a fi.

Consider că cele două ca-
racteristici ar merge mână în 
mână perfect, însă dacă sunt 
bine mânuite, în caz contrar 
poate fi o combinaţie letală.

*
Frumuseţea este un su-

biect foarte controversat. 
O persoană superbă în ochii 
unui individ poate fi consi-
derată de altul sau alta, o 
persoană normală cu nimic 
aparte sau chiar urâtă. Dar 
frumuseţea unei persoane 
o ajută foarte mult în viaţa 
acesteia. Este admirată de 
multe persoane şi nu este 
atât de respinsă. În cazul 
Elenei din Troia, frumuseţea 
a avut rol important. Dato-
rită frumuseţii sale şi a sta-
tutului său, aceasta a fost 
curtată de marii şi micii regi 
ai Eladei (Grecia).

Ajungând să se însoare cu 
Menelaus, a dus 10 ani din 
viaţa sa fără griji materiale 
sau de orice fel. Norocul 
acesteia s-a terminat când 
Paris, fratele lui Hector şi 
fiul regelui Priam, a venit ca 
musafir la curtea regelui Me-
nelaus. Fermecat de frumu-
seţea Elenei acesta o aduce 
în Troia fără acordul lui Me-
nelaus, bineînţeles. Aşa că, 
frumuseţea acesteia iscă un 
război de 10 ani în care mor 
nenumăraţi eroi.

Pe de altă parte, spiritu-
alitatea este un lucru foarte 
complex. Ea variază de la 
persoană la persoană. Spiri-
tualitatea poate fi modelată. 
Cu ea poţi sta de vorbă la 
miezul nopţii când frumuse-
ţea doarme.

(Mutler Mărculescu Ella)
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Cum a fost pentru tine 
când ai aflat că o să joci 
într-un serial?

● Eu mi-am dorit foarte 
mult să fac parte dintr-un 
astfel de proiect aşa că am 
fost foarte fericită când s-a 
terminat castingul şi am re-
alizat că sunt printre cei 
norocoşi. Cu toate astea nu 
cred că pot să spun ce am 
simţit… e o emoţie pe care 
nu o pot explica.

Care este cel mai im-
portant lucru pe care l-ai 
învățat pe platourile de fil-
mare?

● Am învăţat foarte multe 
în tot acest timp, dar cred 
că cel mai important este 
să-ţi urmezi visul. Atunci 
când îţi doreşti ceva cu ade-
varat nimic nu e imposibil.

Cum s-a schimbat viața ta 
odată cu intrarea în televi-
ziune?

● Viaţa mea s-a schimbat 
complet. Am crescut şi am 
avut norocul să mă maturi-
zez alături de oameni de la 
care am avut ce învăţa.

Cum a fost momentul în 
care ai fost recunoscută pe 
stradă pentru prima dată?

● A fost foarte amuzant. 
Era un băiat care cerşea şi 
după ce i-am dat un leu s-a 
uitat foarte urât la mine. 
M-am speriat... am cre-
zut că vrea să cheme toată 
şatra să mă bată... După                                                                                                                                             
aproximativ zece minute 
m-a întrebat dacă sunt din 
LalaBand, moment în care 
am răsuflat foarte uşurată.  

Ai avut probleme la liceu 

din cauza filmărilor?
● În liceu nu am avut ni-

ciun fel de probleme din 
cauza filmărilor; în primul 
rând, pentru că fiind liceu cu 
profil artistic profesorii au 
fost foarte înţelegători vis-a-
vis de absenţe.Pe lângă asta, 
şi eu, atunci când ajungeam 
la liceu îi rugam pe toţi pro-
fesorii să mă asculte ca să 
nu fiu în urmă cu notele.Co-
legii mei mă ajutau mereu 
transmiţându-mi lecţiile şi 
temele. Am fost foarte noro-
coasă cu asta.

Colegii se comportau di-
ferit cu tine doar pentru că 
erai cunoscută?

● Colegii mei nu s-au com-
portat diferit cu mine în tot 
acest timp şi asta m-a aju-
tat să rămân cu picioarele 
pe pământ. A fost foarte im-
portant pentru mine pentru 
că te fura valul şi dacă nu ai 
oameni in jurul tău care să 
te tragă de mânecă atunci 

când greşeşti, e periculos...
Îți imaginai vreodată că o 

să ajungi aici?
● Nu mi-am imaginat nici-

odată dar mi-am dorit foarte 
mult şi am muncit cât am 
putut de mult pentru asta.

Cum a fost pentru tine li-
ceul? Ți-a fost greu la înce-
put?

● Greul a venit abia în 
clasa a 12-a... când am avut 
Bac-ul. Dar mulţumesc lui 
Dumnezeu că am reuşit să 
mă împart astfel încât să nu 
am probleme la şcoală.

Fiecare dintre noi avem 
un model în viață, tu pe 
cine admiri?

● Modelul meu în viaţă 
o să rămână mereu tatăl 
meu...

Care este cea mai mare 
„prostie” pe care ai făcut-o?

● Am făcut multe prostii, 
nu vreau să le dau idei celor 
care citesc asta acum... dar 
cred că cea mai mare a fost 

Interviu 
Gloria Melu
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când am plecat la mare fără 
să ştie părinţii mei...

Care este amintirea plă-
cută sau neplăcută din liceu 
pe care nu o vei uita?

● Toţi anii de liceu vor 
rămâne în sufletul meu ca o 
amintire plăcută. Examenele 
de la specialitate, prima şi 
singura notă de 3, petrece-
rile alături de colegii mei, 
dramele primelor iubiri... 
totul. Nimic nu se compară 
cu anii de liceu, ani de care 
trebuie să profitaţi la ma-
xim pentru că nu se mai în-
torc oricât de mult ne dorim 

asta.
Cum a fost când ai urcat 

pentru prima dată pe scenă 
împreună cu Lala Band?

● Îmi aduc aminte că tre-
muram şi când am văzut câţi 
oameni au venit pentru noi 
acolo, am simţit o senzaţie 
ciudată de parcă zburam. A 
fost senzaţional.

Dacă nu erai cunoscută, 
cum crezi că ar fi fost viața 
ta?

● Nu ştiu şi nici nu vreau 
să mă gândesc pentru că to-
tul se întâmplă cu un motiv 
şi cred că aşa a trebuit să se 

întâmple.
Cum ai cheltuit primii 

bani câștigați de tine?
● Cu primii bani câştigaţi 

de mine am plecat într-o ex-
cursie la Paris.

Cum te vezi peste 10 ani?
● Sincer, nu îmi place să 

îmi fac planuri, dar ce ştiu 
cu siguranţă este că vreau 
să fac exact ce 
fac şi acum, să 
cânt şi să joc.
Nu mă văd fă-
când altceva.

(Reporter: 
Roșca Maria)

Marele Necunoscut
Cum poți scăpa din labirintul su-

ferinței?
Este propoziţia ce îmi bântuie gândurile. 

M-am hotărât să plec în căutarea „Marelui 
Necunoscut”, deoarece am întâlnit-o pe ea, 
Ana, cea mai bună prietenă. 

Ochii de smarald ce-mi provocau valul de 
fericire. Inteligentă, amuzantă, imprevizi-
bilă m-a atras într-o lume misterioasă unde 
necunoscutul îmi era singura alinare. 

Spuneam că am plecat în găsirea necu-
noscutului, deoarece monotonia mi-a stors 
orice strop de viaţă. 

Călătoria este un loc unde misterul învă-
luie împrejurul şi spiritul aventurier mi se 
dezvoltă. 

Am plecat alături de ea, fiinţa ce mi-a 
schimbat viaţa, în Ploieşti, spre căutarea 
fericirii. 

Am plecat cu trenul, doar noi două, un 
rucsac cu hrană şi o dorinţă. 

Eram atât de libere ca păsările zbură-
toare, încât nu ne păsa ce cred oamenii. 
Tot ce conta în acele momente era euforia 
clipelor. 

Deoarece ea întruchipase „Marele Necu-
noscut”, ea îmi dovedise că merită să-mi las 
în urmă viaţa insignifiantă şi să caut posibi-
lităţi măreţe, necunoscute şi acum plecase, 
iar odată cu ea îşi luase zborul şi credinţa 
mea în necunoscut. 

Când am spus că plecase mă refeream că 
se evaporase  într-un loc nedescoperit, unde 
întunericul nu îşi are locul iar speranţa era 
singurul foc ce ardea. 

Noi suntem nişte îngeri cu un suflet ce 
bate neîncetat a speranţă, iar ea acum doar 
un sărut al dorinţei. 

Călătoria noastră a fost singura întruchi-
pare a fericirii, singurul leac al suferinţei şi 
singura ieşire din labirint. 

Rapid şi direct, cum a făcut-o ea, sau în-
cet şi grijuliu? 

Eu am ales calea răbdării, deoarece viaţa 
este un infinit de momente şi lumea nu este 
o fabrică de dorinţe. 

Ne naştem, creştem şi murim cu un suflet 
ce îşi extinde rădăcinile prin amintiri. 
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UNIFORMA - PARE 
UN LUCRU MOHORÂT 
INVENTAT PARCĂ SĂ 

NU FIE CHIC!
 Ei bine, acest lucru se 

poate schimba cu ajutorul 
unor combinaţii interesante 
şi a unor artificii. Acest arti-
col va destăinui toate secre-
tele pentru a transforma ba-
nalul tricou galben în piesa 
principală din ţinuta ta.

REGULILE DE AUR ÎN 
ALEGEREA NUANȚEI 

PERFECTE DE 
GALBEN:

Orice fashionistă ar trebui 
să ştie: cea mai caldă, cea 
mai expansivă şi poate cea 
mai însufleţită culoare - gal-
benul - vine urmat de câteva 
reguli simple:

● Dacă eşti blondă op-
tează pentru galbenul pai.

● Brunetele ar trebui să 
opteze pentru un galben 
neon.

● Șatenele şi roşcatele ar 
trebui să aleagă nuanţele 
mai închise de galben.

ALEGE-ȚI UN STIL!

Indiferent care ar fi stilul 
tău, galbenul poate fi pus în 
aproape orice combinaţie. 
Important e să-ţi formezi un 
stil, să fii inventivă, cura-
joasă şi să ai atitudine!

Ai aici câteva idei de out-
fit-uri:

 UNIFORMA 
Très Chic!

(Tescula-Radu Madalina 
cls 9A)
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Clubul de debate

Cu câteva argumente solide, cinci minute de discurs și 
două profesoare dornice de a ne învăța tainele unui discurs 
impecabil, ne confruntăm noi - elevii claselor a IX-a și a X-a - 

în fiecare zi de joi de la ora 12.00.
Suntem zece elevi care încercăm să avem cel mai bun discurs 

pentru a fi selectați în concursul din luna mai.
Clubul de debate, această activitate extracuriculară m-a 
ajutat să pot vorbi în fața unui public mai mare sau mic, 
în fața prietenilor, să pot prezenta o lucrare, un referat 

sau doar să-mi expun punctul de vedere, având argumente 
potrivite, scăpând de panica de a susține un discurs în fața 

mulțimii. Noi la Club am învățat că nu trebuie să ne limităm la 
informațiile care ne sunt la îndemână, ci să cercetăm, mai în 

amănunt, pentru a putea avea cel mai bun rezultat. 
Cei care vor dori să participe la activitățile acestui club în 
anul 2016 vor asimila foarte multe cunoștințe, iar noi cei 

trecuți deja prin asta le vom fi alături cu sfaturi și cu ajutorul 
necesar pentru a forma o echipă de nota 10.

(Ana Lorelei Temeș)
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DRAGOSTEA?

Dragostea… Oare ce este 
dragostea? Sentimentul pe 
care o persoană o are faţă 
de cineva? Nu, eu cred că 
reprezinta mult mai mult 
decât atât. Fără dragoste 
nu ar fi existat nimeni şi 
nimic iar pământul ar fi în 
plus în această galaxie.

Fără să ne dăm seama 
dragostea ne influenţează 
viaţa în totalitate. De-a lun-
gul istoriei dragostea ne-a 
dus pe drumul pe care nimic 
altceva nu ne putea duce.

Ce rost am mai avea noi 
oamenii dacă nu ar exista 
dragostea? Iubeşti o fată, 
un băiat, îţi iubeşti mama, 
fratele sau tatăl, primul 
ursuleţ de pluş pe care l-ai 
primit sau poate chiar prie-
tenul imaginar, dar orice ar 
fi iubeşti ceva sau pe cineva!

Dragostea este cheia cli-
pei şi a veşniciei?

 Nu, dragostea este, a fost 
şi va fi poarta către eterni-
tate.

*
Refuz să cred că ar fi po-

sibilă vreo asemănare a unui 
lucru sau a unei fiinţe cu 
tine. Frumos e prea puţin, 
iar perfect e destul. Și de 
fapt, nimic nu e destul pen-
tru mine atunci când vine 
vorba de tine. Simt că nu fur 
îndeajuns de multă viaţă de 
la clipele petrecute împre-
ună şi ştiu că mereu mă voi 
cufunda în petalele arse şi în 
fumul lor dulce ce te aclamă 
pe tine. E firesc oare ca un 
trup cu suflet omenesc şi cu 

o pereche de ochi tulburi să 
fie în stare să atragă toată 
energia din mine spre agonii 
intense?

Vreau să te am, să fii al 
meu şi doar al meu. Să fii 
pentru mine cum sunt ste-
lele faţă de Lună, să mă 
protejezi. Să fii armura şi 
reflecţia mea.

Să te ştiu aproape, mai 
aproape ca oricând.

(C. ♥)

      STELE PRĂFUITE

Dacă nu ar mai exista ni-
cio stea, 

dacă ele ar muri cu zâm-
bete pe buzele de praf 

și apoi s-ar îngropa în um-
bra ta,

nu te-ai mai uita nopatea 
și nici ziua pe cer

căci de fiecare dată le-ai 
simți golul.

Când te vei vedea în 
oglindă 

vei avea pe frunte o rană
căci cerul și-a rupt un 

ciob și tainic te-a tăiat, 

astfel devenind una cu 
tine,

și prin rana ta se vor 
scurge patimile stelelor.

Privind apoi pe geam te 
vei zări pe tine

și sticla se va aburi de ne-
numărate săruturi de praf

iar tu îți vei aduce aminte 
de ele.

Și vei plânge cu lacrimi 
goale

o lună plină prafuită.

Și poate atunci o rază îți 
va crăpa ochii de praf

și printre crăpături și go-
luri  

vei vedea în juru-ți stele.
Și-n sufletul tău se vor 

zdrobi ecouri sparte stri-
gând:

- Mereu am fost așa de 
orb?

(Alexandra Cononov)

*

Iubirea mea pentru tine 
este ca secretul pe care 
moartea îl spune 
vieţii. (Anonim)

Gânduri de adolescent
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*
Eşti lumina pe care o văd 

în fiecare zi. Un moment 
fără tine este ca o zi în cel 
mai negru colţ al Pământu-
lui.

Te iubesc aşa cum o al-
bină îşi iubeşte stupul!

Tu eşti calea mea cea 
dreaptă.

(Anonim)

*
SUSPINUL ÎNGHEȚAT

Aripi frânte din rădăcini 
plutesc de-a lungul mării,

Furând fulgerele inimii 
din gustul revederii,

Buze amorțite sub flori de 
gheață împânzite,

Lacrimi dulci curg împle-
tite,

Cântece de sirene spul-
beră ecoul golfului îndure-
rat,

Corăbiile sufletului sus-
pină delicat.

Petalele așteptării eterne
Suflete dezamăgite,
Flori încă neînflorite,
Picături ce stau să curgă
Spini încălecați în luptă,
Gânduri ascunse-n abis,
În adâncul, falsul vis

Vreme
Ploaia plânge pentru 

mine,
Soarele rânind ca tine
Urlă fulgerul în mine,
Vibrând în lacrimile pline
Gene lungi ascund suspinul,
Ce-l îmbrățișează vinul
Pleoape elegant purtate,
Ascund ochi pierduți în 

noapte
în ceața trandafirie
A scânteii amintire. 
     (Ana-Maria Geangu, 8 B)

*
Eram pierdută. Oscilam 

frenetic între cei doi aştrii: 
Soarele şi Luna, căutând căl-
dură si întuneric, mister de 
o potrivă. Astfel am ajuns 
pe o mică planetă. Planeta 
Ea. Dar este prea puţin 
spus, căci tu eşti un întreg 
Univers pe care îl descopăr 
puţin câte puţin, privindu-ţi 
ochii ciocolatii. Îi ador ochii! 
Îi ador pentru că sunt pe-
rechea alor mei: ciocolată 
fină, ce se topeşte şi se 
contopeşte sub căldura pri-
virilor noastre unite. Privirea 
pare a fi cea mai apropiată 
formă prin care te am şi iu-
besc clipele când îmi demon-
strezi contrariul prin unica-ţi 
îmbrăţisare. M-aş afunda o 
veşnicie în îmbrăţişarea ta, 
până ce nu aş mai exista ca 
un cadavru viu, ci aş exista 
prin tine, ca fiind otrava vin-
decătoare din sângele-ţi ver-
ziu. Am vrut să sriu albastru, 
dar ştiu cât iubeşti verdele 
pădurii. Cu aceste lucruri 
mărunte, priviri subtile şi 
apropiere exculsiv spiritu-
ală (fiind singura posibilă), 
construim un pod de emoţii 
peste oceanul neputinţei, pe 
care ne întâlnim la mijloc şi 
sărim în apă, ţinându-ne de 
mână…

(A.)

*
Te iubesc pentru că ală-

turi de tine orice lucru minor 
devine special, orice minut 
devine secundă, până şi ste-
lele capătă altă formă.           

(Anonim)

Te-am iubit pentru că am 
văzut că eşti perfect, dar 
apoi am văzut că nu eşti şi 
te-am iubit mai mult. 

 (Anonim)

*
CĂTRE: BĂIATUL 

PERFECT
DE LA: O FATĂ 
IMPERFECTĂ

Știu că este imposibil ca 
cineva să nu aibă defecte, 
dar atunci când eşti îndră-
gostit de cineva, persoana 
respectivă este o persoană 
perfectă. Când îi spui cuiva 
că este perfect, îi spui de 
fapt că îl iubeşti.

Uneori mă întreb de ce 
eşti perfect. Apoi mă gân-
desc. Apoi mă gândesc la 
o înfăţişare de milioane, 
la o personalitate blândă, 
haioasă şi tot ce poate să 
aibă o persoană mai bun. 
Apoi îmi dau seama că ai 
defecte, dar nu neapărat că 
nu le văd, ci mai degrabă le 
trec cu vederea.

Mă mai întreb şi de ce este 
oare mai uşor să îi spui cuiva 
că este perfect, decât să îi 
spui „te iubesc“. La asta nu 
pot să răspund, dar îmi adun 
curaj şi îţi zic: Te iubesc! În 
loc de „eşti perfect!”

*
Eşti cel mai bun lucru care 

mi s-a întâmplat. De când 
te-am cunoscut, lumea mea 
gri, fără speranţă, a prins 
culoare. Inima îmi bate atât 
de tare încât simt că îmi 
sare din 
piept în fi-
ecare mo-
ment când 
sunt lângă 
tine încer-
când să fiu atent să o prind. 
Atunci când te văd, simt că 
noi suntem singurele per-
soane de pământ.

Iubirea eşti tu. Iubirea 
suntem noi.
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Cum a fost pentru tine 
când ai aflat că vei juca 
într-un serial? Fiind micuță 
ți-a fost greu la început?

● Nici nu pot să descriu 
fericirea pe care am simţit-o 
atunci când am aflat că am 
primit rolul pentru teleno-
vela „Numai iubirea”. Ţin 
minte că am ţopăit şi am în-
ceput să plâng. Pot să spun 
că a fost greu, mai ales pen-
tru că aveam opt ani şi pro-
gramul era destul de încăr-
cat, dar nu m-am plâns pen-
tru că mi-a plăcut la nebunie 
ce făceam pe platourile de 
filmare.

Care este cel mai im-
portant lucru pe care l-ai 
învățat pe platourile de 
filmare?

● Anii în care am filmat 
m-au ajutat să gândesc ma-
tur şi să văd lumea dintr-o 
altă perspectivă.

Cum s-a schimbat viața 
ta odată cu intrarea în te-
leviziune?

● Viaţa mea a devenit cu 
totul alta după primul con-
tact cu actoria. Mi-am dat 
seama că asta vreau să fac 
toată viaţa, că pe drumul 
ăsta vreau să merg şi să 
ajung cât mai sus.Îmi place 
să cred că viaţa mea e un 
film.

Cum a fost momentul în 
care ai fost recunoscută pe 
stradă pentru prima dată?

● Am avut emoţii, mereu 
am avut emoţii când oame-
nii veneau la mine şi îmi ce-
reau să fac poze cu ei sau 
să le dau autografe. Îmi plă-
cea să stau de vorbă cu ei şi 

pentru că veneau la 
mine confirmă faptul 
că munca mea de pe 
platourile de filmare 
nu era în zadar.

Ai avut probleme 
la şcoală din cauza 
filmărilor?

● Cei de la şcoală 
au fost înţelegători şi 
mă apreciau pentru 
ceea ce făceam. Deşi 
nu ajungeam prea des 
la şcoală, pe parcur-
sul filmărilor am avut 
o profesoară care mă 
ajuta să ţin pasul cu 
ceea ce se preda.

Colegii se compor-
tau diferit cu tine 
doar pentru că erai 
cunoscută?

● Colegii mei erau 
foarte încântaţi de 
faptul că apăream la televi-
zor, dar mereu am încercat 
să le arăt că tot eu - Bianca 
- am rămas şi nu voiam să 
se creeze nicio barieră între 
mine si ei.

Îți imaginai vreodată că 
vei ajunge aici?

● Nu, niciodată nu m-am 
gândit că o să am parte de 
experienţe aşa frumoase, 
că am să întâlnesc oameni 
minunaţi şi sunt fericită 
de tot ce am realizat până 
acum.

Cum a fost pentru tine 
liceul? Ți-a fost greu la în-
ceput?

● În liceu am cunoscut oa-
meni noi, minunaţi, am le-
gat prietenii puternice şi de 
durată. Mai am puţin si ter-
min, dar pot să spun de pe 

acum  că au fost patru ani 
MIȘTO. Mi-am dorit să urmez 
liceul „Dinu Lipatti” pentru 
a continua cu actoria şi pen-
tru faptul că îmi place ceea 
ce fac, nu mi s-a părut deloc 
greu.

Fiecare dintre noi avem 
un model în viață, tu pe 
cine admiri?

● Nu vreau să sune a 
clişeu, dar mama mea este 
modelul meu in viaţă. Este 
o persoană foarte puternică 
şi ambiţioasă. Însă ca model 
profesional Dakota Fanning 
este un exemplu de evoluţie 
în profesia în care eu vreau 
să activez.

Care este cea mai mare 
prostie pe care ai făcut-o?

● Să plec la mare pentru 
o zi, cu cel mai bun prie-

Interviu 
Bianca Neagu
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ten, fără ca nimeni să ştie, 
ţinând cont şi de faptul că 
era februarie.

Care este amintirea plă-
cută sau neplăcută din li-
ceu pe care nu o vei uita?

● Nu am să-l iert nicio-
dată pe domnul de la pază 
pentru faptul că nu mă lăsa 
să mă duc la magazinul din 
afara şcolii.

Care sunt cântăreții, ac-
torii tăi preferați?

● Ah, ce întrebare grea… 

iubesc muzica, iubesc fil-
mele. Îmi place Delilah, The 
xx, ascult des remixuri de 
la mejestic etc. La actori 
e şi mai greu… îl iubesc pe 
Robert de Niro, Al Pacino, 
Leonoardo di Caprio, Jonny 
Deep, Morgan Freeman, Shia 
Labeouf. O ador pe Dakota 
Fanning, îmi place Jennifer 
Lawrence şi mulţi alţi actori. 
Nu pot spune că am un pre-
ferat, iar cei pe care i-am 
numit mai sus sunt oameni 

foarte talentaţi, sunt diferiţi 
şi mereu mă surprind cu câte 
o interpretare nouă.

Cum te vezi peste zece 
ani?

● Peste zece ani mă văd 
mai fericită şi mult mai îm-
plinită pe toate 
planurile.

(Reporter: 
Roșca Maria)

Din propria perspectivă analitică, 
despre iubire (sau puterea supremă)

I ntitulându-se atinşi de 
iubire, ei afirmă că le-a 
fost oferită forţa de a 

muta munţii din loc. Poveşti. 
Forţa iubirii nu doar că îi 
mută, îi distruge şi apoi îi re-
crează sub formele abstracte 
ale supremelor trăiri.

Forţa iubirii este o enigmă. Nu îi cunoşti 
nucleul sau limitele şi poate nici nu are. 
Poate a fost parte din noi toţi de la în-
ceput sau poate este doar rodul delirului 
îndrăgostiţilor, ce apare la un moment dat.

Iubirea e frumosul existenţei? Probabil. 
Dar aparţine puterea sa în totalitate frumo-
sului? Trădări şi războaie ne sunt prezentate 
de istorie, toate având ca scânteie primor-
dială coliziunea dintre această putere şi en-
titate. Și, mergând pe principiul viitorului 
din trecut, acest rezultat supravieţuieşte şi 
în zilele noastre. Lupta se dă pentru putere, 
ce este în esenţă dragostea primită, dacă nu 
de la supuşi, atunci de la cineva-ul pentru 
care i-ai supus.

 Desigur, poate fi considerată o forţă di-
vină, căci oferă şi răpeşte viaţă deopotrivă. 
Mulţi sunt copiii-rod al curatului amor şi 
mulţi sunt îngerii răpuşi de spada acestuia. 
Odată pătruns în umbra aripilor sale, te învă-
luie şi te poartă mai sus de porţile percepţiei 
umane. Apoi, pentru amuzament, jonglează 

cu concepţiile tale, distorsionându-ţi 
idealurile în corelaţie cu cele ale per-
soanei iubite. Fotograful american 
Duane Michals are un exemplu printre 
descrierile pozelor dintr-una din seri-
ile sale: Curând, el începu să poarte 
un trandafir pe rever, deoarece era 

floarea ei favorită. Lucrurile ei favorite de-
veniră lucrurile lui favorite. 

Lângă persoana iubită, ai o revelaţie la 
fiecare licăr al privirii ei, iar irisul său îţi 
pare perfect chiar şi ruginit-fie de lacrimi. 
Îi descoperi zâmbetul în romanţe şi tim-
bru-i îţi pare lucrare a lui Orfeu. Iar când 
îi compui descrierea, nu cunoşti decât cu-
vinte măreţe. Și Platon avea dreptate: Cu 
atingerea iubirii, oricine devine poet. Ar-
tistul ale cărui vene sunt cutremurate de 
dulcea otravă a dragostei devine demiurgul 
universului său şi al iubitei, univers nutrit 
prin transfigurarea realitaţii în ritmul bă-
tăilor inimii muzei. Și muza devine nemu-
ritoare. Dupa cum a spus o tânără autoare 
contemporană, Mik Everett: Dacă un scriitor 
se îndrăgosteşte de tine, nu mori niciodată. 
Vei trăi prin operele lui, fie că este scriitor, 
sculptor sau pictor.

Iubirea consumă. Iubirea e agonie dulce-
amară din care renaşti continuu. Iubirea are 
forţa dominantă, ultimă, supremă, ce dă 
viaţă celor mai frumoşi monştrii.
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Vechii învăţaţi chi-
nezi cunoşteau ora-
rul organelor. Orga-

nismul îţi trimite întreaga 
energie către anumite părţi 
ale sale, la un moment dat. 
S-a demonstrat ştiinţific că 
cine nu respectă şi tulbură 
repetat ritmul interior se 
îmbolnăveşte mai des şi mai 
repede, iar uneori de boli 
grave, care nu mai pot fi 
vindecate, din cauza uzurii 
organelor.

● ORA 6 Este ora la care 
organismul se trezeşte, chiar 
dacă noi vrem să mai lene-
vim. Începe producţia de 
hormoni a corpului nostru. 
La această oră aminoacizii, 
hormonii, zahărul din sânge 
acţionează la capacitate ma-
ximă. Ce trebuie evitat la 
acestă oră? În afară de lene-
virea în pat, ALCOOL şi ŢI-
GĂRI. 

● ORA 7 Inima intră în 
viteza a cincea. Începe pro-
ducţia de hormoni sexuali. 
Cine preferă sportul făcut 
dimineaţă face o greşeală, 
pentru că inima este supra-
solicitată, iar rezultatul este 
acelaşi.

● ORA 10 Este ora învăţa-
tului, creierul este cel mai 
receptiv. Capacitatea de a 
lua decizii şi de a rezolva 
probleme este maximă.

● ORA 13 Scade atenţia, 
totul este programat pentru 
digestie. Este ora mesei de 
prânz urmată de o mică re-
laxare.

● ORA 14 Forţa vitală este 
foarte scăzută. Organismul 

Riviera Franceză

T o a t ă  l u m e a 
cunoaşte linia de 
coastă dintre Nisa 

şi Menton, fie că au fost 
sau nu acolo. Presărată cu 
tufe frumos mirositoare de 
levănţică, satele din vârful 
dealurilor si valurile Mării 
Mediterane sigur v-au fost 
întipărite în minte de nenu-
mărate filme şi tablouri.

Acolo sperăm să mă nasc 
la început de mai şi tot 
acolo sperăm să mor la sfâr-
şit de august. Nu poţi fi tu-
rist în strălucirea superfici-
ală a Nisei, decât dacă eşti 
necunoscător. 

Trei veri la rând am încer-
cat să desluşesc taina ispitei 
ce mă făcea una cu oraşul, 
amestecul de plutire nelă-
murită şi de limpezime tă-
ioasă. Nu mă puteam numi 
în veci „turist”, pentru că nu 
vizitam, ci mă hrăneam cu 
lacrimi, dramă, tragedie...
sorbeam din esenţa anilor 
'70, când micuţul orăşel ce 
despărţea Monaco de Monte 
Carlo era refugiul estival a 
sute de poeţi şi actriţe, toţi 
îmbătaţi de soare şi de şam-
pania stăpână pe vizitatorii 
ţării ei natale. 

Labirintul străduţelor care 
înconjura piscul stâncos ce 
domină Mediterana era senil 
de colorat ziua. Mă plimbam 
pe malul marii, ce se află la 
3 metri de asfaltul încins de 
bolizii voluptoşi ai localni-
cilor, cuprinsă de revelaţia 
cotidiană ce nu înceta să mă 
uimească. Ziua oamenii erau 
adevăraţi îngeri - ce-i drept 
exagerat de bronzaţi - iar 
noaptea slujitori ai întune-
ricului, găsindu-l un refugiu 
fermecător, misterios şi pre-
ferabil. Îmi amintesc şi acum 
că reuşeam să încuviinţez din 
adâncul rătăcirii mele, doar 
ca să mă asigur că nu trec 
neobservată printre francezii 
ce stăpâneau deja paradoxul 
frenetic al coastei.

Nu păreau să-mi taxeze 
slăbiciunile de visătoare, 
însă era evident pentru ei că 
nu îmi pria mirosul savuros 
şi amar de hoinar în orăşelul 
Soarelui. Simţeam că până şi 
pătura de asfalt era o pre-
zenţă mută ce-mi poruncea 
să mă înfrupt din vasul dol-
dora cu diamante pe care-
l oferea. Să fie asta piesa 
din puzzle-ul 
ce punea Ori-
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trebuie să se odihnească.
● ORA 15 Creierul se 

pune din nou în mişcare. Ne 
putem continua în forţă ac-
tivitatea. Atenţia şi puterea 
de concentrare sunt în formă 
maximă. Dacă aveţi de lucru 
pentru acasă acum este mo-
mentul.

● ORA 16 Este ora ide-
ală pentru un program de 
exerciţii fizice. Plămânii şi 
căile respiratorii sunt larg 
deschise. Faceţi o plimbare 
în aer liber. La această oră 
acţionează cel mai bine re-
mediile pentru stomac.

● ORA 17 Mâinile simt ne-
voia să intre în funcţiune. 
Oamenii de afaceri au o pu-
tere de convingere neobiş-
nuită, pictorii fac minuni, 
scamatorii se simt în formă. 
Sportivii ştiu deja, cine se 
antrenează sau concurează, 
obţine acum cele mai bune 
rezultate. La acestă ora se 
înregistrează cele mai multe 
recorduri sportive.

● ORA 18 Este momentul 
de maximă activitate în ceea 
ce priveşte creşterea unghii-
lor şi a părului. Corpul este 
însă puţin obosit. Nervii re-
acţionează la durere sau fu-
rie.

● Ora 20 Cresc capacită-
ţile vizuale. Este momentul 
să alegeţi materialele şi mo-
delele vestimentare.

● ORA 22 Ficatul nu mai 
lucrează. Stop fumatului, 
căci în pauza ce survine în 
funcţionarea ficatului, orga-
nismul absoarbe toată nico-
tina nefiltrată.

entul şi Oc-
cidentul pe 
două axe pa-

ralele ? Atunci mă îndoiam, 
însă acum mi se pare iro-
nică teama cu care păşeam. 
Eram naivă să cred că tre-
buie să mi se ofere ca să 
pot lua. Asta am învăţat din 
Nisa, de pe Coasta...

Sunt gata acum, deşi câ-
teodată mi-e dor de ino-
cenţă. Revin vară de vară 
atrasă de izurile noptatice 
ale Nisei. O fac pentru că 
aici simţurile mele au de-
venit reale, o fac pentru că 
aici pot să trăiesc, aici pot 
să visez...

♥♥♥ sfârşit ♥♥♥

Trucuri în bucătărie
● Dacă vrei să prăjeşti 

ceva şi nu eşti sigur că 
uleiul este încins, presară 
deasupra făină, iar dacă 
aceasta se rumeneşte, pune 
ce ai de prăjit în tigaie.

• Dacă foloseşti tocăto-
rul, pune un prosop sub el, 
ca să împiedice alunecarea 
acestuia.

• Nu săra carnea înainte 
de a o pune pe grătar, de 
preferat este să o adaugi 
când carnea este aproape 
gata, pentru a fi mai sucu-
lentă.

• Dacă vrei să faci o 
tartă sau un pandişpan cu 
fructe şi vrei ca acestea 
să nu cadă la fundul tăvii, 
tăvăleşte-le prin făină.

• Când cureţi un fruct 
dar nu l-ai consumat pe 
tot, pentru a evita oxida-

rea, toarnă peste el puţină 
zeamă de lămâie.

• Dacă ai cumpărat un 
fruct şi nu este îndeajuns 
de copt, pune-l într-o ca-
meră la rece, lângă un măr.

• Când pui o tigaie pe foc 
şi uleiul în ea, nu o mişca, 

atunci când tigaia este în-
cinsă uleiul se va împrăştia 
singur.

• Ca să îndepărtezi de pe 
mâini mirosul de ceapă sau 
usturoi, îţi freci degetele cu 
o lingură de oţet inoxidabil.

• Când cureţi un ardei 
iute, freacă-ţi mâinile cu 
ulei, astfel încăt pielea nu 
te va ustura.

• Dacă faci peşte la 
grătar, şi vrei să nu se li-
pească, pune-l pe un „pat” 
din felii de lămâie.  

SFATURI CULINARE
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NUME: 
● Bogdan-Alexandru Vlă-

dău
DATA NAȘTERII: 
● 1 septembrie 1979
PORECLĂ: 
● Nu am avut niciodată o 

poreclă, dar am fost foarte 
slab când eram mic. 

CE ÎNSEAMNĂ MUZICA 
PENTRU TINE?

● Lucrul care-mi place 
cel mai tare. Modul meu de 
viaţă până la urmă.

INTERPRETUL PREFERAT:
● Mi-este greu să aleg 

doar unul. Îmi plac foarte 
mult Usher, Michael Jackson 
şi Ricky Martin.

PIESA FAVORITĂ: 
● Human Nature (Michael 

Jackson).
CU CE ARTIST ROMÂN AI 

VREA SĂ COLABOREZI? 
● Mi-ar plăcea să cânt cu 

Bitman, Antonia - de ce nu?

CE PĂRERE AI DE SUCCE-
SUL INNEI? 

● Cred că este un suc-
ces meritat. Inna a crescut 
foarte mult, într-o perioadă 
scurtă de timp, şi se vede că 
a căpătat experienţă. Plus 
că, are o echipă foarte bună 
în spate şi chiar şi noroc, 

cum trebuie să ai în orice 
business. Bravo ei! A ridicat 
şi muzica românească odată 
cu succesul ei.

CUM ȚI SE PARE MUZICA 
POPULARĂ? 

● Mi se pare chiar intere-
santă.

DAR CEA CLASICĂ? 
● Sincer, plictisitoare. 
CARE AR FI CELE 3 

DORINȚE PE CARE AI VREA 
CA MICUL PEȘTIȘOR DE AUR 
SĂ ȚI LE ÎNDEPLINEASCĂ?

● Mi-aş dori să mă mut 
din ţară, undeva mai fru-
mos, undeva departe. Să 
reuşesc cu muzica şi de ce 
nu, bani.

COPILUL TĂU, ȚI-AI DORI 
SĂ FIE FETIȚĂ SAU BĂIEȚEL? 

● Cred că băiat, aş putea 
să-l învăţ mai multe. 

CUM TE VEZI PESTE 10 
ANI? 

● Împăcat cu mine…

Interviu 
BOGDAN VLĂDĂU

Opel Adam
Nu face mare tam-tam,
Cu toare că arată bine de la podea şi până-n tavan
Și are atâtea opţiuni încât ţi-ar lua un an
Până când le-ai combina pe toate
Și ai obţine mixul între calitate
Și o notă de jovialitate
A acestei maşini minunate.

Jam, Glam,
Toate îmi intrau în spam,
Până la momentul când le văzusem.
Ce să mai vorbim despre felul extrem
De întortocheat al modului în care ne întoarcem
De la showroom şi până la acel
Sau acea care a proiectat maşina în acest fel.

E-o cale lungă,
Iar comparaţiile sunt făcute pe o listă şi mai lungă,
În care fiecare buton şi fir de păr sunt puse sub o 
lupă cu vedere profundă,
Până la cel mai mic detaliu sau lungime de undă.

Ca să nu mai punem la socoteală
Toate gadget-urile luate pe proprie socoteală,
Maşina asta nu-i deloc pier-cardeală,
Ba chiar arată ca o piesă muzeală.

Mai pe scurt şi la obiect,
Opel Adam parc-ar fi un arhitect
Care a făcut o casă în care, dac-ai striga (nu ştiu 
de ce) „Rect!”
Ai părea ca un ţăran adus la oraş, într-o galerie de 
artă,
Chit că ar şti ce „piese” i se arată,
Și s-ar purta ca un tractorist de pe o câmpie arată.

Poezie
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AMPRENTE ȘI AMINTIRI

A cest portret este o imagine scoasă 
dintr-un vechi album de poze, ale 
căror modele nu sunt decât nişte 

oameni oarecare. Am deschis albumul şi 
m-am oprit la ultima pagină, am scos poza, 
şi o admir. 

Se vede un tânăr îmbătrânit, obosit şi 
plictisit. Pe spatele pozei este scrisă poves-
tea lui:

Merge zi de zi singur pe şoselele care îi 
ies în cale şi unde soarele îi arde pielea. 
Se mai opreşte din când în când la câte un 
motel murdar, al cărei recepţionistă stă 
într-un colţ plictisită de viaţă, urmărind te-
lenovele.

Mai întâlneşte câteodată camarazi de-ai 
lui  şi îşi scoate pachetul de cărţi, joacă 
două partide de pocher, iar apoi înainte de 
a-şi continua drumul, îşi face plinul cu două-
trei sticle de whiskey.

E un singuratic, neînţeles care umblă de 
când se ştie şi trebuie să ajungă la capătul 
drumului unde se va întâlni cu urâta şi ne-
miloasa moarte. 

El nu e fericit, are ochii mici şi obosiţi, 
plini de experienţe umilitoare, dar care au 
ce povesti. 

Îşi poartă o ţigară după ureche pentru a-şi 
susţine caracterul maliţios, ironic, de tip cu 
multă atitudine.

Călătoreşte în blugii lui Levi’s şi tricoul 
negru uzat, doar pentru a trăi viaţa la limita 
existenţei prăfuite de amintiri renegate. As-
pectul său dă de înţeles că îi place viaţa 
cu toate imperfecţiunile ei, însă miezul lui, 

sufletul îi dă de înţeles că suferă, că plânge 
în hohote. Însă, nici el nu ştie după ce.

A ancorat în această personalitate care se 
găseşte în fiecare om slab, care nu are pu-
terea de a se autodepăşi. 

Călătorul nostru reprezintă moravurile, 
viciile, obsesiile şi mai presus de toate, ui-
tarea...

Este singur şi se refugiază în lumea ple-
cării, în drumuri uitate ale infinitului, ce te 
duc totuşi cu gândul către speranţă.

Ar vrea să se oprească, să admire lo-
curi noi, să-şi spună povestea unor tineri 
îndrăgostiţi ce îl însoţesc, să mănânce şi să 
bea, nu pentru că îi sunt obiceiuri, ci pentru 
a simţi cu adevărat gustul. 

Însă nu poate; el o să moară pe drumul 
lui întins, care duce doar la o altă întretă-
iere cu o altă poveste, a unui alt personaj 
din album...

(Cătuneanu Adela-Miruna, IX -B)

Colectivul de redacție:
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